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Dat bewijs leverde Sursum Corda met
haar Sprookjesconcert. Diverse
sprookjes passeerden deze avond de
revue. Sursum Corda bracht ze alle-
maal muzikaal ‘in beeld’. Geen ge-
makkelijke opgave dit soort muziek-
stukken in te studeren. (Eind decem-
ber werd met de repetities begonnen,
red ). 

Onder leiding van dirigent Jacob Jan-
sen maakte Sursum Corda er een
prachtige sprookjesachtige muzikale
avond van. 

Voorzitter Christiaan Wichers, opende
geheel in stijl van het concert met een
gedicht getiteld ‘Sprookjesboek’. Het
hele leven is één groot sprookjesboek,
zo vertelde hij. Dat was trouwens ook
de insteek van het Sprookjesconcert
van Sursum Corda, de mensen in de
zaal weer aan sprookjes te laten herin-
neren. Het harmonieorkest opende
met Jupiter Hymn van Gustav Holz in
een arrangement van Johan de Mey.

Wat volgde was een aaneenschakeling
van muzikale sprookjes van onder
meer Gulliver’ s Travels. Het orkest ‘be-
geleidde’ Gulliver tijdens zijn reis naar
Lilliput. In Le Jardin Féerique ( in 1910
gecomponeerd door Ravel ) waren on-
der meer Moeder de Gans en Klein-
duimpje muzikaal verwerkt. 

Na de show van de majorettes A onder
leiding van Irma te Brake, gingen de
majorettes van groep B samen met het
harmonieorkest naar de Efteling. On-
der tromgeroffel en marsmuziek kwa-
men de meisjes van achter uit de zaal
richting de bühne waar ze een leuke
show opvoerden. Dat ritueel herhaal-
de zich ook na de pauze.

Ooit gehoord van ‘Sneeuwkapstertje’?
Wel sinds zaterdagavond weten we dat
deze naam een combinatie is van de
sprookjes Sneeuwwitje, Roodkapje en
Assepoester.

Sursum Corda maakte er in A Fairy
Cocktale ofwel, ‘de gruwelijke historie
van een lief klein prinsesje die het
soms heel erg moeilijk heeft’, een leuk
muziekstuk van met een grappige im-
pressie van de jager, ook wel Jäger-
meister genoemd! 

Het sprookje Aladdin uit ‘Duizend- en
één Nacht’ kwam eveneens muzikaal
voorbij. Ook het Carnaval Festival, mu-
ziek bedacht door Toon Hermans, lag
lekker in het gehoor. 

Het absolute hoogtepunt van de avond
was toch wel de uitvoering van het
muziekstuk Band Land met daarbij
een perfect samenspel tussen dirigent
Jacob Jansen, het orkest en Ineke Frö-

ling. Terwijl Ineke vertelde over de ru-
zies tussen de ene familie (van de
hout- blaasinstrumenten) en de ande-
re familie (van het koper) haakte Sur-
sum Corda er muzikaal op in. 

In dit stuk kwamen alle instrumenten
van de orkestleden bij ‘toerbeurt’ en
uiteraard ook samen, in actie. Oh ja,
toen de oorlog tussen de beide fami-
lies muzikaal hoogtij vierde, kwam
daar plotseling de ware liefde tussen
twee instrumenten om de hoek kij-
ken. De strijdbijl werd begraven. Dus
kwam ook dit sprookje weer op haar
muzikale pootjes terecht ! 

Na afloop applaus voor het orkest en
bovendien bloemen voor Arend Jan
Menkveld ( geluid ), Irma te Brake ( in-
structrice majorettes ), Jacob Jansen
(dirigent ) en Ineke Fröling ( verteller ). 

Het publiek ging naar huis om waar-
schijnlijk s’nachts te dromen van al
die mooie sprookjes in de wereld !

Sprookjes en muziek 'hand- in- hand' bij uitvoering Sursum Corda

Er was eens een meisje dat Rapunzel werd genoemd. Een ‘eerst geboren’
kind dat het koningspaar op tienjarige leeftijd moest afstaan. Rapunzel
werd door de heks hoog in de toren van een kasteel opgesloten. Ze werd
gevonden door een Prins, die verliefd op haar werd en met haar trouwde,
waarna ze samen nog lang en gelukkig leefden. 

Terwijl Ineke Fröhling het sprookje van de gebroeders Grim vertelde,
speelde Sursum Corda de bijbehorende ‘sprookjesmuziek’. Het publiek in
de zaal van het dorpscentrum genoot en was zaterdagavond gul met haar
applaus voor de muzikanten. Sprookjes voor kinderen zijn spannend en
mooi, muzikale sprookjes voor volwassenen zo mogelijk nog mooier !

Leuke show Links Irma te Brake en zittend Ineke Froling

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Tulpen, ranonkels,
anemonen en hyacinten

2 bossen €5.00

Lentekriebels? Wij wel!
In week 15 (6 tot en met 12 april) verschijnt weer de voorjaarskrant van Weekblad Contact,
Lentekriebels. Deze extra bijlage verschijnt in Contact Bronckhorst Noord, Midden en Zuid,
Contact Ruurlo en Contact Warnsveld. 

Advertenties en berichten kunt u inleveren vóór woensdag 1 april a.s. 
bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden of mailen naar info@contact.nl

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

4

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!

• Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69
• Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69
• Elke woensdag verse poffertjes € 1.69
Bij een besteding van minimaal € 25,00:

• Elke donderdag krat bier (elk bier naar keuze) € 8.83
• Elke vrijdag
Plus huiswijn (zuid-afrikaanse) 2e fles half geld

• Elke zaterdag Verwen-actie, nu:
3 bossen tulpen € 5.00

(Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

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



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

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

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

Van uw oude trouwring maken wij een
modern sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur       tel. 0575-550725

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. J. Kool m.m.v. Dick Boerstoel.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 maart 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22  maart 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 maart 17.00 uur geen viering
Zondag 22 maart 10.00 uur woord/communieviering, heren-
koor.

Tandarts
21/22 maart G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon 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 Vorden
Voor persoonlijke en verpleegkundige zorg 24 uur per dag
bereikbaar, tel. (06) 12 32 34 11.

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.�Te huur: 5 of 6 pers. Cha-

lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad Info: 0544-377378
/ 371819 of
www.verhuurchalets.nl zo-
mervakantie nog vrij

Dagmenu’s
18 maart t/m 24 maart 2009  

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

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

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

Woensdag 18 maart
Courgettesoep/Hutspot met hachee, jus en zuurgarnituur. 

Donderdag 19 maart
1/2 gegrild Haantje met jus, appelmoes, frieten en
rauwkostsalade/Griesmeelpudding, bessensap en
slagroom.

Vrijdag 20 maart
Mosterdsoep/Slibtong met gekookte aardappelen, vis
jus en groente. 

Zaterdag 21 maart (alleen ophalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met ham en kaas over bakken,
aardappelen en rauwkostsalade/ijs met slagroom.

Maandag 23 maart
Tomatensoep/Kipspies Hawaï van kip en ananas,
kerriesaus, aardappelen en groente.

Dinsdag 24 maart 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

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

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

Alleen op afspraak.

�Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 28 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg

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

Het voorjaar komt eraan 
we zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Frambozenslagroomvlaai 

6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Weekend-knallers

Cremehoorntjes 5 stuks € 2,50
gevuld met hazelnootcreme, ouderwets lekker 

Paasbrood € 3,99
gevuld met rozijnen, noten en amandelspijs

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

�Nieuwe lespraktijk voor
zangcoaching in Vorden.
Nog plek op donderdag over-
dag. www.esthervanderheij-
den.nl. Tel. 0575-842300.

Kinderkledingbeurs Leesten
in de Mene op vrijdag 27 maart
19.00-21.30. Zelf kleding inbrengen?
Ma 23 mrt. verkoopnr. halen. Zie:
www.kinderkledingbeursleesten.nl

�Te koop: Honda XBR.
500cc 1 cyl. motor 100% in
orde € 1500,--. R. Zweverink,
Iekink 8, Hengelo Gld. tel.
(0575) 46 28 88

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

�

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

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

�The Good Brothers. Vr. 27
maart 19.30 u., € 15,- , 't
Zwaantje, Lichtenvoorde.
Res. 0544 371236 / 0544
373701.

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot, tele-
foon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl

�Aangeboden: hulp voor alle
onderhoud van tuin en erf,
etc. Telefoon (0575) 46 17 33

�Uitvoering "de Veldwijk" op
21 maart in het Dorpscen-
trum, aanvang 19.30 uur

�Te huur: gemeubileerde 4-
kamer woning in buitenge-
bied Vorden. Geheel begane
grond. 0575-556680.

�Gevraagd: Tuinhulp in de
Wildenborch voor onderhoud
tuin. Tel. 0575-55 66 97.

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



Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

WWW.WKOLIE.NL

"Uw hand, woord, gebaar, kaart of uw komst"

Al uw hartverwarmende medeleven tijdens de
afnemende gezondheid en na het overlijden van
onze vader, schoonvader, groot en overgrootvader 

Jacobus Bernardus Hilge

hebben ons goed gedaan.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

DANKBETUIGING

We hebben ervaren hoe velen hebben meegeleefd,
tijdens de ziekte en na het overlijden van  

Bennie Klein Gunnewiek

in de vorm van woorden, kaarten, bloemen en een
luisterend oor.

Dit heeft het afscheid voor ons bijzonder gemaakt.

Onze dank hiervoor.

Hermien Klein Gunnewiek-ten Have

Ruth en Pascal
Ralph en Esther

Fenna

Vorden, maart 2009

:: KERKSTRAAT 6 :: GROENLO :: 
 :: 0544 46 13 08 :: CITYLIDO.NL :: 

21 maart
ACDIXI in concert

vrijdag 27 maart
MIJN TRIBUTE

PARTY
met Joe Cover, Queen Kings e.a

28 maart
DJ JEROENSKI
vrijdag 3 april

TEENAGE PARTY
4 april

 ELECTIC  CITY

Keurslagerkoopje

Kogelbiefstukken + gratis
kruidenboter 3 stuks € 6.95

Special

Kipkado 100 gram € 1.60

Vleeswarenkoopje

Runderrookvlees +
boterhamworst

2x 100 gram samen € 3.29

Maaltijdidee

Spaghetti 500 gram € 2.98

Tip van uw keurslager

Souvlakie steaks 3 stuks € 5.50

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Zo af en toe word je er door
overvallen: de behoefte aan
iets anders. Bij de Keurslager
weten ze dat als geen ander.
En dus staat er zomaar iets als
Kipkado op het menu.
Kipwat? Kipkado dus, oftewel
licht gezouten spek, gevuld
met blokjes kip en roerbak-

groenten. Onvoorstelbaar lekker en ... anders dan anders. 
De Keurslager, dat is méér kwaliteit en méér variatie.

Geboren:

Guus Engel

9 maart 2009

Bas Engel en Sanne van Dieten
Joep

Kroezerijweg 6
7256 KR  Keijenborg 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

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

 

Lieve mensen,

Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk te
bedanken. Al die mooie kaarten, brieven en bloemen
na het overlijden van onze

Steven 

geven ons zoveel steun.

Wij willen op deze manier laten weten hoeveel goed
ons dit doet.
Heel erg bedankt hiervoor.

Familie Eckhardt en Babs

Vorden, maart 2009

DANKBETUIGING

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en
schoonmoeder

Anneke
Roording - Hendricksen

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was voor ons een
grote troost en zal steeds een dankbare herinnering
blijven.

Theet Roording
Wilma en Jan
Bennie
Annelies

Steenderen, maart 2009

Het is zo bijzonder
Ons klein wonder

Cas Ton Bernard
Cas

13 - 03 – 2009

Sander Roelvink en 
Bernardet Wunderink

Het Elshof 7
7251 CB  Vorden
Tel: 06 - 11 000 281

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.

Zijn ogen hebben ons
tot het laatst gevolgd.

Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft om-
ringd, moeten wij na een periode van afnemende
gezondheid afscheid nemen van onze lieve papa
en trotse opa

Gerrit Jan Bannink 
Jan

sinds 22 december 2007 weduwnaar van
Berendina Maria Lenselink

* 27 januari 1925 † 14 maart 2009 

Dinie en Henri Kettelerij-Bannink

Gerda en Hans Bisselink-Bannink
Cedric

Janny en Wim Lenselink-Bannink
Dian, Bente

Elli en Alfred Wopereis-Bannink
Esmée, Lynn, Sem

Hengelo Gld., Zorgcentrum ,,De Bleijke”.

Correspondentieadres: 
Scheiddijk 22, 7263 SV Mariënvelde.

Onze oprechte dank gaat uit naar het personeel en
vrijwilligers van ,,De Bleijke”, artsen en medewerkers
van de afdeling N-0 van het Slingeland ziekenhuis en
Ds. Ferrari voor de liefdevolle zorg en aandacht.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 20 maart om 10.30
uur in ,,Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aldaar.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
,,Ons Huis”.

Wilt u het 
makkelijk 
hebben met 
de verzorging
van uw haar? 

Belt u Hannie de
thuiskapster maar.
Tel: 0610642801

Ongelooflijk blij zijn we met de geboorte van ons
meisje

Diëm 
Henrieke

Dochter van
Jeroen en Rianne Fleming-Wunderink
Zusje van Belle

16 maart 2009, 3700 gram, 53 cm

De Eendracht 3 
7251 GA  Vorden
0575 460269
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Als kroon op de herinrichting van het oude landschap 

Hoog Buurlo is met geld van het Rijk en de provincie 

Gelderland een nieuwe schaapskooi gebouwd. 

Hier graast al sinds 1200 een kudde. Nu hoedt Gert Elbertsen 

(60) van Staatsbosbeheer met een Mechelse herdershond 

240 schapen en lammetjes. De ‘lammertijd’ is net af-

gelopen, dus hij heeft er veel aan de fles. Of ze gezet aan 

de lammerenbar met zes spenen. Elbertsen is ‘gewoon 

ambtenaar’ en vindt het grootste voordeel van zijn werk 

dat hij de hele dag eigen baas is. ’s Winters is er weinig 

romantiek: ‘Eén van de koudste banen en geen vogels of 

mensen. Dan duurt een dag lang!’ Gelukkig komen de mooie 

maanden eraan.

Meer informatie op www.gelderland.nl/veluwe2010

De ‘lammertijd’ is net afgelopen

Bevaarbaarheid is geen doel 

op zich. Er is een bredere 

ambitie, vooral gericht op 

recreatie, toerisme, ecologie, 

werkgelegenheid en cultuur-

historie. Er moet echt iets 

gebeuren. Begin met het op-

ruimen van vervuilde bagger die 

op sommige plaatsen bijna boven 

het water uit komt!

Anja Prins, fractie vvd

Het is niet wenselijk de huidige, 

hoge ecologische waarde van het 

Apeldoorns Kanaal op te off eren 

voor een peperdure ingreep waar-

van de economische rentabiliteit 

weer onzeker is.

Ünal Sözen, fractie GroenLinks

Reageer op gelderland.nl/geldersdebat

Varen op het 
Apeldoorns Kanaal?

Dankzij subsidies van de provincie Gelderland en 

het Gelderse Verenfonds blijven de (voet)veren 

in de vaart. Nog een paar maanden en zij varen 

weer in de weekeinden om alle fi etsliefhebbers 

te kunnen bedienen. Gerus Brugman, vroeger 

zelfstandig schipper op de internationale binnen-

vaart, is kapitein van het veer bij Druten. Dit is 

vrijwilligerswerk bij recreatieschap Uit®waarde. 

Brugman: ‘Een veer is vooral nodig bij mooi weer. 

Dan zet ik zo 600 mensen over. Bij slecht weer 50. 

Ik doe dit twee dagen per week van half negen 

tot zeven.’ Nieuwe vrijwilligers voor de (voet)veren 

kunnen zich aanmelden bij Uit®waarde, 

Hans Krouwel T (0344) 68 16 44.

Schipper mag ik overvaren?

Gelders debat

‘Van brug naar brug, van sluis naar sluis’

Het eerste Gelders Debat van dit jaar gaat over het oude Apeldoorns 

Kanaal, een complex probleem van cultuurhistorie en slib, van 

landbouw en recreatie. En ongeveer vijftig bruggen en sluizen.

Leden van Provinciale Staten gaan aan de hand van drie stellingen in 

gesprek met de bevolking. 

Wat kan het kanaal tussen Hattem en Dieren betekenen voor de 

economie van de Noord-Oost-Veluwe? Het kanaal is goeddeels 

onbevaarbaar en dat in orde maken kost miljoenen. Piet Zoon, tot voor 

kort voorzitter van de Stichting Apeldoorns Kanaal en nu burgemeester

van Raalte in Overijssel, gooit de knuppel in het hoenderhok: ‘De 

provincie mag zich niet onttrekken aan investeringen hier, ook al staat 

het niet in het coalitieakkoord. Alle beleidsdoelen komen in dit project 

samen. Het kan in fasen, van brug naar brug en van sluis naar sluis.’ 

Het debat is op woensdag 25 maart om 18.00 uur in De Keet van Heerde, Eperweg, 

Heerde. Zie voor meer informatie gelderland.nl/geldersdebat

Goede dienstverlening

In het Burgerjaarverslag laat commissaris Cornielje elk jaar 

zien hoe de provincie de dienstverlening voor inwoners en 

organisaties organiseert. 

De commissaris van de 

Koningin is verantwoordelijk 

voor het verslag. Het 

Burgerjaarverslag  geeft 

ook een beeld van hoe de 

provincie inwoners betrekt 

bij het beleid. Bovendien kun 

je lezen welke zaken goed 

lopen, en wat er nog kan 

worden verbeterd. Sinds april 

2007 geeft de commissaris elk 

kwartaal de ‘tussenstanden’ 

door. 

Zie: gelderland.nl/actueel. 

Iedereen kan reageren via 

post@gelderland.nl. 

In het tweede nummer van 

Gld.dichtbij was de vraag: Welk 

bedrag investeert de provincie 

in ‘Woonpark Gelderland’? 

Het antwoord stond in onze 

publicatie Gld.leeft. Het luidt: 

1,8 miljoen euro.

Uit de goede antwoorden 

kwam Ria van Oijen uit Druten 

te voorschijn als de winnaar 

van de twee kaartjes voor de 

musical ‘Op hoop van zegen’.

Namens de redactie van harte 

gefeliciteerd.

Uitslag Gld.dichtbij 2

Gert Elbertsen zwaait de deuren van de schaapskooi open

Piet Zoon bij de Hezenbergersluis, die met geld van de provincie is gerestaureerd

Gerus Brugman, kapitein

Fotografie: Marco Vellinga, Oosterbeek

stelling veluwe

actueel

prijsvraag

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

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

Almen

Doetinchem

G d

Varsseveld

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

MariÎnvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Didam

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

Bekveld Houtworm, boktor, ratten, muizen,
steenmarters, insecten. 
Ook preventiecontracten!

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

Hoveniersbedrijf

Kettelerij

Hoveniersbedrijf Kettelerij
Addinkhof 16a
7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 552054
Fax (0575) 55 19 92

Ook zo’n zin in het voorjaar?

Maak nu de plannen voor de tuin,
wellicht kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Waarvoor kunt u ons inschakelen:

• Advisering
• Tuinontwerp en aanleg, ook ontwerpen om zelf uit te voeren
• Tuinonderhoud
• Renovatie van de gehele of gedeeltelijke tuin
• (Sier-) Bestratingen
• Voorjaarsbeurt en Voorjaarssnoei
• Oplossen wateroverlast
• Bemestingsadviezen
• Erf afscheidingen
• Grondkeringen (diverse mogelijkheden)
• Walbeschoeiingen
• Bouwkundige tuinelementen (tuinschuurtjes, overkappingen,

pergola’s, gemetselde vijvers, vlonders, steigers, etc.)
• Onderhoudscontracten op maat
• Kappen van bomen door middel van klimtechniek 

(ook moeilijk bereikbare bomen)

Is uw interesse gewekt? 
Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvende
afspraak via telefoonnummer 0575-552054.

Gedurende de hele maand maart 
Apk keuring 

voor alle benzine en 
diesel motoren € 19,=*
Autobedrijf Semtexx is HET adres voor

onderhoud aan alle merken. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor chiptuning/

xenon, banden/velgen en in- en verkoop.

Werkplaatstarief slechts € 35,= excl.

* Dit tarief is alleen geldig indien eventuele reparaties behorend
bij de APK-keuring bij ons uitgevoerd worden.

Vordenseweg 23 • 7231 PC Warnsveld • 0575-555188

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

75%

Wij gaan verbouwen...

VERBOUWINGSOPRUIMING
met kortingen tot wel 

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

30%

50%

25%

40%

20%

GILDEKORN

LEKKER DONKER

MEERGRANEN

BROOD

NU € 2.25

BROODJES

NU 6 HALEN 

5 BETALEN

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 maart.

FRAMBOZEN
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 10.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Suikerbrood € 1,25

Boerenappeltaart € 6,50

Vrijdag en Zaterdag

4 Croissants +
4 Duitse harde broodjes € 3,00

Nieuw en speciaal voor u geselecteerd: 

,,Vol Smaak’’
Naast onze kwaliteit groente en fruit hebben wij

vanaf heden speciaal geselecteerde producten
welke het predicaat ,,Vol Smaak’’ verdienen. 

U herkent deze producten in de winkel aan het
speciale vignet.

Vol Smaak in de aanbieding:
Super malse sla grote krop, per stuk 0,69
Hollandse Elstar stevig en sappig
Van eigen kwaliteitsteler 2 kilo 2,49
Zuid-Afrikaanse 
blauwe druiven 500 gram 1,29
Kom voor deze en vele andere aanbiedinge naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Alvorens Wilbert Grotenhuys, met
blinddoek voor, het winnende lot (au-
to) trok had Herman Vrielink, voorzit-
ter van de financiële commissie en de-
ze avond in de rol als presentator, al
met een kwinkslag de namen van 74
gelukkige prijswinnaars bekend ge-
maakt. Dinerbonnen, reischeques,
fietsen, televisies e.d. , ze vielen als rij-
pe appelen van de boom. Herman: ‘
Dit is natuurlijk heel erg leuk om te
doen. Komt bij dat ik bij de voetbalver-
eniging veel mensen ken en dan ko-
men er al pratende diverse herinnerin-
gen boven water’, zo sprak hij. Toen
Wilbert Grotenhuys het winnende lot-
nummer trok, was de spanning in de
zaal te snijden. Herman Vrielink: ‘ De
auto is gevallen op lotnummer 1375.
De winnaar woont hier in de buurt.
Hij heeft ook een kleinzoon die bij Vor-
den voetbalt. Gerrit Boers heeft de au-
to (Opel Agila) gewonnen’, zo deelde
Herman onder luid applaus mede.
Maar waar was Gerrit ? Niet in de zaal,
niet thuis, dan maar de kinderen ge-

beld. Ook die wisten niet waar pa en
ma die avond ‘uit hingen’. Helaas ‘op-
sporing verzocht’ lukte deze avond
niet, wel zaterdagmorgen. Toen vertel-
de dochter Karin telefonisch aan haar
ouders dat zij op lotnummer 1375 een
prijs hadden gewonnen. Een gelukkig
lot, zo bleek want tijdens de eerste
trekking won Gerrit Boers ook al een
prijs , een bon beschikbaar gesteld
door Plaza. ‘Hebben we nu weer een
kruiwagen met patat gewonnen’, zo
riep moeder Annie vertwijfeld. Wel-
nee mam, een auto. Toen werd het
even stil aan de andere kant van de
lijn ! Gerrit Boers: ‘ Natuurlijk een fan-
tastische prijs. Ik rij momenteel in een
negen jaar oude Renault, waar intus-
sen toch wel de nodige kosten aan ont-
staan. Noem deze auto maar een ge-
schenk uit de hemel. Weet je wat zo
frappant is ? Wij wonen op nummer
dertien, het was gisteren dertien
maart en het lot ( 1375) begint ook
met dertien, alsof het zo moet zijn’, al-
dus een dolgelukkige Gerrit Boers die

als opa zijn vrije tijd verdeelt tussen de
twee kleinzonen. Kleinzoon Bram
voetbalt bij de F- jes van Vorden en
Renze bij de F- jes van Pax ! Zaterdag-
morgen kreeg Gerrit uit handen van
Jan Groot Jebbink de sleutel van zijn
nieuwe aanwinst overhandigd. 

De financiële commissie ( bestaande
uit Wim Enzerink, Robin Koster, Her-
man Vrielink, Eddy Hiddink en Ab Vel-
horst junior ) kan op een bijzonder ge-
slaagde verlotingactie terug zien.
Wim Enzerink: ‘ Toen op gegeven mo-
ment bleek dat sommige leden alvo-
rens de actie van start ging, al een aan-

tal loten hadden verkocht ontstond er
een soort ‘hefboomwerking’, er ont-
stond een groot enthousiasme. ( Tus-
sen twee haakjes de voetbalclub bleek
over veel top- verkopers te beschikken.
Om een idee te geven: de Top Zes be-
stond uit: Eddy Hiddink 111 loten ver-
kocht; Herman Vrielink 94; Willemien
Hulshof 64; Wim Enzerink 57; Erik Ol-
denhave 56 en Kees Jansen 54 ). We
hadden toen als commissie al een aan-
tal hoofd- sponsoren geselecteerd ( ga-
rage Groot Jebbink, Drukkerij Wee-
vers, Europlanit, De Herberg en Super
de Boer ) die net als de overige sponso-
ren ) positief reageerden. 

Het ‘Billboard’ aan de Horsterkamp
zorgde er met name voor dat iedereen
op de hoogte was van deze verloting.
Ik ben erg onder de indruk geraakt
van de maatschappelijke betrokken-
heid van de plaatselijke ondernemers
bij het verenigingsleven’, aldus Wim
Enzerink.

Herman Vrielink ging nog even terug
in de tijd toen binnen de voetbalver-
eniging de financiële commissie en de
bouwcommissie in het leven werd ge-
roepen. ‘Tijdens onze brainstormses-
sies kwam het idee om de actie op de-
ze manier aan te pakken ( 1500 loten à
50 euro met prachtige prijzen. ) Fan-
tastisch dat het allemaal is gelukt. Wij
blijven als commissie nog wel een
poos actief. Gezien de bouwkosten
zijn we van plan nog enkele acties te
organiseren. Ik denk hierbij aan een
sponsorloop en een actie in samen-
werking met de VOV. Ons doel was om
50.000 euro bij elkaar te krijgen, het is

ruim 82.000 euro geworden dus over-
heerst een ‘super- gevoel’, aldus Her-
man Vrielink. De voetbalvereniging
ontving voor deze actie van de VSB (
Verenigde Spaarbanken ) een bedrag
van 12.000 euro. Wim Enzerink: ‘ Wij
wisten van het bestaan van dit fonds
en hebben toen een aanvraag inge-
diend en die is gehonoreerd. Het geld
moeten wij besteden voor de inrich-
ting van de kleedkamers en de be-
stuurskamer’, zo sprak hij. 

Vorden- voorzitter William van der
Veen die vrijdagavond uit handen van
Wim Enzerink de cheque van Euro
82.153, 13 in ontvangst mocht nemen,
was vol lof over de gehouden actie.
William: ‘ Een fantastisch resultaat.
Het is toch ongekend dat een relatief
kleine club als Vorden een dergelijk
bedrag bijeen kan brengen. Omgere-
kend betekent dit 200 euro per lid !
Overigens zijn we er nog lang niet.De
nieuwbouw en renovatie gaat onge-
veer 160.000 euro kosten. Ik ga er van
uit dat er via andere acties nog geld
binnen komt. Voor het ontbrekende
bedrag gaan wij een lening met de
bank aan. Daar wordt binnenkort over
gesproken.

Wij hopen in mei met de bouw van
twee nieuwe kleedkamers en de reno-
vatie van de bestaande kleedkamers te
kunnen beginnen. De planning is dat
we dan begin augustus, in elk geval
voor het Wim Kuijpertoernooi klaar
zijn. Wellicht dat we dan een extra
feestelijk tintje aan ons 80- jarig be-
staan ( 29 augustus ) kunnen geven’,
aldus voorzitter William van der Veen.

Gerrit Boers wint auto

Opbrengst verlotingactie voetbalclub 'Vorden' ruim 82.000 Euro!

De stemming met medewerking van de DJ’s Gerwin en Erwin in zaal De
Herberg, was vrijdagavond weer opperbest. Net als een maand geleden
ook deze avond weer een ‘volle bak’ tijdens de tweede trekking van de ver-
lotingactie van de voetbalvereniging Vorden. Een verloting die op touw
was gezet om de vereniging een flinke financiële injectie te verschaffen
voor de bouw van twee nieuwe kleedkamers, een nieuwe bestuurskamer
en de renovatie van de bestaande kleedkamers. Uit de 1500 verkochte lo-
ten werden vorige maand ook al 75 prijswinnaars bekend gemaakt. De
hoofdprijs een nieuwe auto Chevrolet Matiz werd toen gewonnen door
Wim Ruiterkamp uit Lochem, oud- voetballer van Vorden. Na afloop kwa-
men de loten in het bezit van notaris Hulleman, die ze voor de tweede
trekking van afgelopen vrijdagavond, opnieuw in de ‘betonmolen’ depo-
neerde. Dus, gedurende de gehele actie met één lot, tweemaal kans op een
auto en andere waardevolle prijzen!

Overhandiging cheque

In het midden Gerrit en Annie Boers

Wilbert Grotenhuys trekt met blinddoek voor het winnende lot

Naast de vaste bezoekers aan Kunst-
ZondagVorden (KZV) die telkens terug-
komen om het nieuwe werk van de
kunstenaars te bekijken, waren er op-
vallend veel nieuwe bezoekers van
buiten Vorden, die ergens over deze
dag gehoord of gelezen hadden. 

Allen waren naar KZV gekomen om te
genieten van kunst en om in gesprek
te komen met de kunstenaars/vormge-
vers over hun inspiratiebronnen, de
door hen gebruikte technieken en de
vervaardiging van hun werken. De
kunstenaars gaven hier graag uitleg
over. Dit keer stond Meta van Arkel 'In
De Schijnwerper'. Het publiek was
zeer geraakt door haar foto's die de
schoonheid van het verval als thema
hebben.  

Al met al kijken we terug op een ge-
weldige dag met een gelnteresseerd
publiek, dat bereid is zich in te leven
in het werk van de kunstenaar, andere
invalshoeken waar te nemen, origine-
le benaderingen te zien. 

Door de grote drukte was dit soms
niet in alle rust mogelijk; menigeen is
hopelijk enthousiast genoeg geraakt
om op een later tijdstip nog eens terug
te komen. KZV heeft zich in de loop
der jaren, dankzij inzet, deskundig-
heid en betrokkenheid van alle deel-
nemers, ontwikkeld tot een professio-
nele organisatie die streeft naar kwali-
teit en visie. KZV wil de bezoeker uit-
drukkelijk de mogelijkheid bieden om
de aanpak en de benadering van de
kunstenaar te ondergaan.  

De werkgroep KZV nodigt belangstel-
lende professionele beeldend kunste-
naars/vormgevers - uit Vorden en bui-
tengebied - uit zich voor deelname te
melden bij voorzitter Will(emijn) Co-
lenbrander, telefoon 0575-552297.

De volgende KunstZondagVorden
vindt plaats op 24 mei en valt samen
met de laatste dag van Kunst10Daagse-
Bronckhorst.

Tiende KunstZondagVorden
trekt honderden bezoekers
Zondag 8 maart jl. vond de eerste
KunstZondagVorden van 2009
plaats, de tiende sinds het ont-
staan ervan. Dit jubileum werd
luister bijgezet door een stralende
zon en een overweldigende belang-
stelling. De hele dag waren er in
Vorden groepjes mensen onder-
weg die zich - het informatieblad
in de hand, - een weg zochten langs
galeries en ateliers.

Vrijwilligers zijn o.a. afkomstig van
verschillende buurt- en andere ver-
enigingen zoals Hackfort, de Wil-
denborch, Wildbeheer Eenheid IJs-
sel Oost, Wichmond/Vierakker,
Werkgroep Leefbaarheid Vorden,
Kranenburgs Belang, hengelsport-
vereniging "De Snoekbaars", de Vor-
dense Rijwiel Toerclub "De Achtkas-
telenrijders", D-pupillen van voetbal-
vereniging Vorden en leerkrachten
van school "Het Hoge". Ook particu-
lieren die niet gebonden zijn aan
een club of vereniging doen mee.  

Verleden jaar werd er plm. 1400 kg
zwerfvuil verzameld; een behoorlij-
ke (of on-behoorlijke?) hoeveelheid

temeer als je je het lichtgewicht van
blikjes e.d. realiseert. Een dergelijk
karwei vereist veel menskracht; vrij-
willigers zijn dan ook nog steeds van
harte welkom. De ervaring heeft ge-
leerd dat het niet alleen een nuttige
maar ook gezellige activiteit is. Meld
u zich snel nog even aan voor Wich-
mond/Vierakker bij de heer J. Riet-
man, tel. 441999. Voor de overige ge-
bieden bij mevrouw R. van Vleuten,
tel. 553357 of de heer B. v.d. Hou-
wen, tel. 556684.

Wethouder Ab Boers van de gemeen-
te Bronckhorst zal die zaterdag om
12.30 uur de actie officieel afsluiten
op de Gemeentewerf Groendepot

(op het terrein van de voormalige
zuivering),  Het Hoge 65, waarbij - zo-
veel mogelijk - de vrijwilligers die,
die morgen zwerfvuil raapten aan-
wezig zullen zijn. Naast - ongetwij-
feld - woorden van waardering zorgt
het gemeentebestuur van Bronck-
horst voor een drankje en een boe-
renkoolmaaltijd, hetgeen door de ra-
pers bijzonder op prijs wordt ge-
steld. 

Enkele leden van Wildbeheer zullen
de actie "afblazen". Het is de afgelo-
pen jaren een goede gewoonte, dat
diegenen, die zich bezig houden
met de zwerfvuildag in de diverse
kernen van de gemeente Bronck-
horst in februari bij elkaar komen in
het gemeentehuis van Bronckhorst. 

Ook dit jaar is er weer een ontmoe-
ting geweest, hetgeen door de deel-
nemers over en weer als stimule-
rend wordt ervaren. De saamhorig-
heid groeit.

Vorden, schoon, 
schoner, …………
Onder dit motto zullen ZATERDAG 21 MAART 2009 meer dan 100 vrij-
willigers gewapend met vuilniszakken het zwerfvuil verwijderen uit
bermen en sloten in het buitengebied van Vorden. Dit jaar gebeurt dat
voor de 14e keer op de derde zaterdag van maart, vlak voordat de len-
te begint.  Een grote groep mensen houdt er al lang van tevoren reke-
ning mee dat ze die zaterdagmorgen vrijhouden. Ook in andere ker-
nen van de gemeente Bronckhorst zijn er soortgelijke activiteiten



Kom ook naar de gezellige

Vordense Weekmarkt!

Er werden bodemmonsters geno-
men, om een indruk te krijgen van
de samenstelling van de grond. Er

zijn aan beide zijden van het per-
ceel grachten geweest. Uitgezocht
kan worden of de grond oud is, of is

opgebracht. Tevens werden scher-
ven gezocht en met een metaalde-
tector gescand. De vondsten beston-
den uit scherven van onder andere
serviesgoed en een bierkruik en ou-
de munten. Zij zullen worden ten-
toongesteld in Museum Smede-
kinck in Zelhem.

Historische Vereniging Steenderen

Vondsten op het Boek van Bronkhorst

Een bijzondere dag voor vrijwilligers van de Historische Vereniging
Steenderen. Er werd toestemming verleend om opgravingen te doen op
het Boek van Bronkhorst, afgelopen zaterdag 14 maart. Vrijwilligers van
de Archeologische Werkgroep Zelhem werd om assistentie gevraagd.

Op het Boek van Bronkhorst werden bodemmonsters genomen en met de metaaldetector naar oude munten gezocht en gevonden.

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl

Steun de natuur

BLOEMSTUK
Klassestuk mager rundvlees

500 gram  4,95

SHOARMAVLEES
Panklaar

500 gram  3,95

DE ‘BALLEN’
Panklaar
Traditionele flinke gehaktbal

4 stuks  3,60

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

VOL SAP MINNEOLA (mandarijn/sinaasappel) 20 stuks € 5,00
HEERLIJKE PRUIMEN 1 kilo € 1,50
ZWARE MALSE KROP SLA 2 krop € 1,50
BLANKE WITLOF 1 kilo € 0,98

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT



De jeugd kreeg een spannend verhaal
voorgeschoteld. Het toneel was omge-
toverd in een groot bos met heksen en
een toverfee. De heksen waren door de
fee bestraft omdat ze hun kamers niet
hadden opgeruimd. De straf bestond
uit het schoonmaken van een hol in

het bos. Natuurlijk hadden de heksen
daar geen zin in ! 
Middels het verstrekken van een tover-
drankje probeerden de heksen voorbij-
gangers in het bos zover te krijgen dat
die het hol gingen schoonmaken. Dat
lukte heel aardig, behalve bij de bos-

wachter en zijn dochter. De kinderen
in de zaal leefden volop mee. De kin-
deren mochten samen met de toverfee
straffen verzinnen voor de ondeugen-
de heksen. Het grappige van deze mid-
dag, bij binnenkomst in het dorpscen-
trum kregen alle bezoekers door de to-
verfee en de heksen een drankje aan-
geboden,.Het drankje geheel in stijl
van het bos, groen van kleur. Kleding,
spel en decor zag er allemaal heel ver-
zorgd uit.

Heksen en toverfee vermaakten schooljeugd

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de openbare dorpsschool konden
vrijdagmiddag in het dorpscentrum genieten van een toneelvoorstelling.
Een speciale voorstelling want de ‘cast’ bestond uit onderwijzend perso-
neel en ouders van leerlingen.

Toverdrankje voor de bezoekers

Toverfee en de heksen

Maar hoe zal dat gaan. Er gebeurt zo-
veel en, verstaan we elkaar wel vol-
doende? Het gaat niet alleen om het
aanleren van massage in deze cursus.
In feite leert de cursus het contact met
de baby verbeteren. Het gevoel van ge-
borgenheid wordt versterkt.  Rust en
ontspanning bij de baby en tussen ou-
der en kind wordt bevorderd. De baby
kan er vaak beter van slapen en ook op

het huilgedrag kan de cursus een gun-
stige invloed hebben. Bovendien is de
massage ook goed voor de tastzin van
het kindje en stimuleert het de spijs-
vertering.  
Verder wordt er in de cursus onder an-
dere aandacht besteed aan tillen en
dragen, het leren herkennen van li-
chaamstaal en de motorische ontwik-
keling van het jonge kind. De cursus is
bestemd voor moeders, vaders of ver-
zorgers met baby's vanaf ongeveer zes
weken tot zes maanden. Er is ruimte
voor contact met andere ouders. Erva-
ringen en wederzijdse adviezen kun-
nen worden uitgewisseld. 

Wijkgebouw Yunio/Sensire, Het Wie-
melink 40, Vorden woensdagmidda-
gen 15, 22 april en 6 mei Aanmelding/
Informatie: tel. 0314-356431 of via:
cursusbureau@sensire.nl

Cursus babymassage
Het cursusbureau organiseert voor
Yunio in Vorden de cursus "Baby-
massage" . Liefdevolle aanraking is
net zo belangrijk als voedsel en
zuurstof. Veilig negen maanden in
de baarmoeder gewiegd en gevoed
worden is een hele ervaring.  Maar
dan komt het moment dat er een
nieuw leven start, alles is niet meer
vanzelfsprekend aanwezig, we zul-
len nu samen verder moeten.

Let op: er is gekozen voor een nieuwe
opzet van deze beurs! 
Met de nieuwe opzet komt de op-
brengst nu in zijn geheel ten goede
aan onze Peuterspeelzaal. Het geld
wordt gebruikt om materialen voor de
peuters aan te schaffen, zoals speeltoe-
stellen, klei en knutselmaterialen.
Spullen die na de beurs overblijven
krijgen een goede bestemming. Ze
worden geschonken aan kinderen in
Roemenië. Het brengen van kleding
en speelgoed gaat als volgt.

Alle kinderkleding en klein speelgoed
kan vanaf 1 maart onder schooltijd
worden gedeponeerd in de daarvoor
bestemde bak bij Peuterspeelzaal Ot
en Sien. Deze bak is duidelijk zicht-
baar geplaatst in de centrale hal bij de
voordeur van de school. U kunt daar
alle kinderkleding en klein speelgoed
in een goed afgesloten zak deponeren.
De kleding en het speelgoed dient
schoon en heel te zijn, speelgoed ook
graag compleet. Groter speelgoed zo-
als kinderwagens, buggy's, kinder-
fietsjes en fietsstoeltjes kunnen op
vrijdag 20 maart vanaf 19.00 uur wor-
den ingeleverd bij de Peuterspeelzaal.
Let op: er is een extra mogelijkheid om
woensdag 18 maart en vrijdag 20
maart van 19.00 uur tot 20.30 uur kle-
ding en speelgoed in te leveren.

Voor vragen of meer informatie kunt
u bellen met:
Jolanda Rouwenhorst tel.0575- 555011
Sandra Jurriëns tel. 0575-554006
Ellen Tromp tel. 0575-555526

We zien u graag op zaterdag 21 maart
op onze kinderkleding- en speelgoed
beurs!

Komende zaterdag kinderkleding- en
speelgoedbeurs ot en sien
Heeft u er aan gedacht dat komen-
de ZATERDAG 21 maart 2009 van
10:00 tot 12:00 uur de kleding- en
speelgoedbeurs van Peuterspeel-
zaal Ot en Sien aan de Kerkstaat 17
te Vorden wordt gehouden? U kunt
dan kinderkleding en speelgoed
kopen.
Het inleveren van kleding en speel-
goed is al aardig op gang gekomen,
waarvoor wij u bij deze alvast har-
telijk willen danken. Maar: er kan
altijd nog veel meer bij! Dus u kunt
uw kinderkleding en speelgoed
nog steeds blijven inleveren op on-
derstaande manier.

In het jaar 2008 heeft Monuta Kam-
perman vele uitvaarten mogen verzor-
gen in hun werkgebied Lochem, La-
ren, Barchem, Borculo, Ruurlo, Geeste-
ren, Gelselaar, Haarlo e.o. Voor de na-
bestaanden is dit een ingrijpende en
droevige gebeurtenis geweest. De me-
dewerkers van Monuta Kamperman
willen daar samen met hen nog een
keer bij stilstaan. De middag zal in het
teken staan van muziek en troostende
woorden. De muziek wordt verzorgd
door het Lochems Mannenkoor o.l.v.
dirigent Gerrit te Rietstap en Door Ver-

meulen ( spreekster bij uitvaarten ) zal
het gesproken woord voor haar reke-
ning nemen. Monuta Kamperman wil
zich in deze regio bij de consument
onderscheiden als specialist rondom
het einde-leven. Monuta Kamperman
is hierin de vraagbaak, de expert en
opinieleider voor de samenleving.
Daarbij biedt Monuta Kamperman
een kwalitatief totaalconcept, uit-
gaande van ieders eigen wens. 

Dit wordt gerealiseerd door op te tre-
den als een grote landelijke aanbieder

die gebruik maakt van de concurre-
rende positie op de lokale markt. Per-
soonlijke aandacht gegeven door loka-
le uitvaartverzorgers die het gebied en
hun mensen kent is een vereiste.

Het team van Monuta Kamperman:
Gerrit Wissink, Henk Klein Ovink,
Hanny Hillebrants, Veronie Bakker,
Gerly Slinkman, Henk Ruiterkamp en
Fenny Vros heet u deze middag van
harte welkom. 

Mocht u belangstelling hebben om de-
ze middag bij te wonen (en u bent van
harte welkom) dan kunt u contact op-
nemen met Gerrit Wissink bereikbaar
op telefoonnummer (0573) 45 13 13.

Monuta Kamperman organiseert

memorial-middag
Uitvaartverzorging Monuta Kamperman organiseert op zondagmiddag
29 maart een memorial-middag in uitvaartcentrum Monuta Kamperman
aan de Zutphenseweg 91b te Lochem.

De musical 'Met de groeten van Pau-
lus' speelt zich grotendeels af bij
M&ID, een fictief reclame- en PR-bu-
reau. Dit bureau krijgt van de Protes-
tantse Kerk Nederland (PKN) de op-
dracht om de apostel Paulus weer op
de kaart te zetten.  Janine, de draad-
krachtige directeur, ziet het helemaal
zitten, want dit betekent ook: M&ID
beter op de kaart! Medewerkers staan
al klaar met taart en champagne! Al-
hoewel? De aanvankelijke feeststem-
ming wordt flink getemperd. 

De opdracht is niet eenvoudig, want
het moet aan drie doelstellingen be-
antwoorden:
1 Laat zien hoe het verhaal van Paulus

ook weer ging: Story Paulus.
2 Laat zien waarom Paulus nog altijd

actueel is: Paulus Today.
3 Wat kan de kerk van Paulus leren:

Product Paulus.

Al gauw blijkt dat de medewerkers, in-
clusief Janine en haar zakenpartner
Fred, worstelen met thema's als vrij-
moedigheid, vrijheid, gerechtigheid,
toekomst en liefde.  De sfeer op kan-
toor is dan ook om te snijden. Tijdens

de musical kijken de toeschouwers
mee over de schouders van de mede-
werkers van M&ID. Zo is te zien hoe
het Paulus in zijn tijd vergaat. 

De Romeinse staatsburger Saulus
krijgt de opdracht om joods-christelij-
ke oproerkraaiers in de synagogen van
Damascus te vervolgen. Op reis naar
Damascus wordt hij letterlijk en fi-
guurlijk verblind door een visioen. Als
hij na een paar dagen weer kan zien is
hij totaal veranderd: hij wordt een vol-
geling van Jezus. Vanaf dat moment
neemt hij de naam Paulus aan, onder-
neemt hij verschillende zendingsrei-
zen en sticht kleine christelijke ge-
meenten.  De brieven die hij aan deze
gemeenten schrijft, zijn in de Bijbel te
vinden.  Zijn reisvriend Lucas schrijft
deze - vaak vurige - pleidooien over het
christelijke geloof op, en deze worden
voor die gemeenten voorgelezen. Wij
zijn geneigd deze brieven ook nu nog
letterlijk te nemen, maar Paulus geeft
in de musical aan dat we deze brieven
dienen te lezen in de geest van Jezus.
De ommekeer zoals Paulus deze heeft
doorgemaakt vindt ook plaats bij de
medewerkers van reclame- en PR-bu-
reau M&ID.  Zo overwint tenslotte de
liefde alles!

De musical 'Met de groeten van Pau-
lus' is geschreven door Gerard van
Midden en Gerard van Amstel en zal
worden uitgevoerd op: Vrijdagavond
17 april en zaterdagavond 18 april en
zondagmiddag 19 april Christus Ko-
ning Kerk Het Jebbink 8 Vorden. Kaar-
ten verkrijgbaar bij de deelnemers en
VVV-Vorden. 
Informatie: paulusvorden@live.nl

Nieuwe musical: 
"Met de groeten van Paulus"
Na een succesvolle uitvoering van
de musical Mozes in 2007, heeft het
kernteam, bestaande uit: Lieneke
van Ruller, Iris Holsbeeke, Gerda El-
lenkamp, Bert Mulderij,  Ron Basti-
aan Net en Piet Piersma, zich gebo-
gen over een nieuw in te studeren
musical. Na diverse musicalscripts
te hebben bestudeerd, werd una-
niem gekozen voor een moderne
musical met als titel 'Met de groe-
ten van Paulus'.



Eerste rij: Sanne Mullink, Esther Tuin-
man, Frederieke Boekelo, Gerdien Pep-
pelman, Gerrie Brummelman, Els Be-

renpas, leider Christiaan Wichers, Mi-
chelle Meijerink, Rianne Meijerink,
Hanneke Nijenhuis, Annemie Nijhof,

Carlien Nijenhuis, Wieteke Schots-
man, dhr. Schotsman, coach Antoon
Peters, mevr. Schotsman. Tweede rij:
Milou Wolsing, Kim Heuvelink, Ra-
chel Wichers-Oosterlaken, Rowena
Boss- Peters, Kelly Peters, Marielle
Klein Brinke- Peters. Afwezig: Mikkie
Steenbreker.

Sponsor Theo Schotsman

De dames van Ratti mochten afgelopen zondag nieuwe tassen in ont-
vangst nemen van Klussenbedrijf Theo Schotsman uit Vorden. De Ratti
dames zijn zeer verblijd met de nieuwe tassen en als dank overhandigde
aanvoerdster Hanneke Nijenhuis een bos bloemen aan dhr. en mevr.
Schotsman.

Tijdens de finaleavond werd er ge-
speeld in 2 poules van 4 teams. Na een
aantal zeer spannende en sportief ge-
speelde wedstrijden, waren het de
teams De Wogt 2 en Delden die uitein-
delijk tegenover elkaar in de finale
stonden. 

De finalewedstrijd was spannend, er
moest heel wat strijd geleverd worden
om met de titel te kunnen gaan strij-
ken. Hoewel Delden een weerstand
bood, is het de Wogt 2 gelukt om ook
dit jaar weer (voor 5e keer op rij!)de
winnaarsbeker te bemachtigen. De
eerste set werd door de Wogt 2 gewon-
nen met 20- 11 en de tweede set 20-6.

De Kempe en de Wogt 1 streden om de
3e en 4e plek. De eerste set ging vrij
wel gelijk op, maar werd uiteindelijk
gewonnen door de Wogt 1 met 20-18.
De tweede set werd ook door de Wogt
1 gewonnen en zo behaalde zij de 3e
plaats. 

In de kantine werden de winnaars ge-
huldigd en kregen ze de bekers uitge-
reikt (beschikbaar gesteld door de Ra-
bobank) De winnaars konden zich bo-
vendien tegoed doen aan een heerlijke
taart, aangeboden door Wilfried Bes-
selink.

De Wogt 2 winnaar
Stratenvolleybaltournooi

Vrijdag 13 maart was het dan zo ver. Na twee spannende avonden waarin
de voorrondes werden gespeeld, mochten 8 stratenteams door naar de fi-
naleavond. Tijdens deze avond werd er gestreden voor de welbegeerde
winnaarstrofee. Zo langzamerhand is het jaarlijks terugkerend toernooi
een begrip in Wichmond en omstreken.

Ze speelden muziek uit de tangosa-
lons van Buenos Aires, echte dansmu-
ziek met veel ritme en passie. Maar
het trio speelde ook veel werk van As-
tor Piazzolla. Onder meer het melan-
cholische Adios Nino, het werk dat Ca-
rel Kraayenhof speelde tijdens de hu-
welijksinzegening van Alexander en
Maxima. 

Tevens werden er werken uitgevoerd
van pianiste Margreet Markerink. Zij
was in 2008 de winnares van el Cho-
clo, de nationale compositiewedstrijd
voor nieuwe tangodansmuziek. Haar
ritmische, vrolijke composities gaven
aan dat er nog steeds nieuwe tango-
muziek ontstaat en dat componisten

zich ook nu opnieuw laten inspireren
door hun voorgangers. Gastvrouw Rita
Boshart zong als verrassing, geheel on-
verwacht, in het tweede deel van het
programma twee tangoliederen sa-
men met Trio Tangata. Anderhalf uur
repeteren vooraf, waren voldoende
om zowel een eigen tangolied van Rita
als de Ballade para un Loco, van Piaz-
zolla, voor het voetlicht te brengen. 

Na afloop van het concert gaf Jacqueli-
ne nog een kleine workshop over haar
instrument, de bandoneon. Het vrij-
wel voltallige publiek stond om deze
sympathieke Twentse heen om te ho-
ren hoe haar instrument werkt. In het
gastenboek van Het Klavier werd ge-
schreven: "we hebben genoten"en
"chapeau"! 
En zowel het publiek als de musici wil-
len graag in de toekomst, nog een keer
een herhaling. 16 mei a.s. is er weer
een concert bij Het Klavier. Deze keer
een voorstelling die muziek met beel-
dende kunst verbindt met de aanspre-
kende titel 'Fatale Vrouwen'.

Tango met passie bij Het Klavier
Voor een goed gevulde zaal speelde
Trio Tangata,met Margreet Marke-
rink achter de vleugel, Jacqueline
Edeling op bandoneon en Maaike
Wierda op contrabas, een afwisse-
lend programma met Argentijnse
Tangomuziek bij het Klavier in
Vorden.

NACHTSEL 
Het valt niet mee om verstokte dag-
mensen te laten kennismaken met de
nacht in de Vordense bossen. Als 'erva-
ringsdeskundige' heeft de Nachtwach-
ter daar rekening mee gehouden. Een
potje nachtsel en een flesje nachtwa-
ter spelen een belangrijke rol in de
voorbereiding op de ontmoeting. En

als de duisternis in het bos voor de
dagmensen ondraaglijk begint te wor-
den, heeft hij wat opgeslagen zonlicht
achter de hand

NACHTJARGON 
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van de
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis
van het nachtjargon dat de Nacht-
wachter gebruikt, zoals het begrip
'Sluier van stilte' en de woorden 'Kre-
kelstem' en 'Nachtconcert'. Na de tocht
draagt  de Nachtwachter de deelne-
mers weer over aan de boswachter,
welke u weer terug brengt naar het
startpunt. De Nachtwachter zelf gaat
verder terug naar het westen, de nacht
in. De dagmensen die iets minder dag-
mens zijn geworden kijken hem na.
Als stille getuige van deze bijzondere
natuurervaring bungelt om hun nek
een unieke medaillon…

Op stap met Nachtwachter
op landgoed 't Enzerinck
Op zaterdagavond 21 maart kan
men met de Nachtwachter op pad
op Landgoed 't Enzerinck van Ver-
eniging Natuurmonumenten. De-
ze avontuurlijke ontdektocht is
speciaal voor kinderen in de leef-
tijd van 7 tot 11 jaar. Omdat er
slechts een beperkt aantal mensen
kan deelnemen, is het vooraf aan-
melden verplicht. Dit kan bij de le-
denservice van Natuurmonumen-
ten, tel. 035-655 99 55 of via 
www.natuurmonumenten.nl .

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 9 maart werd er ge-
bridged in het Dorpscentrum te Vor-
den. Ongeveer 50 bridgers spelen elke
week voor het seizoenclubkampioen-
schap.

De uitslagen in de A-lijn:
1. Mevr. den Elzen/Matser 57,08%
2. Mevr. Hendriks/dhr. Bergman 54,58%
3. Mevr. van Gastel/Hoftijzer 52,08%
3. Mevr. van Alphen/Warnaar 52,08%

De uitslagen in de B-lijn:
1. Mevr. de Vries /dhr. Veen 65%
2. Dhr. Schipper/Veenhuis 62,50%
3. Mevr. Gerichhausen/dhr. Meijers 57,92%

Op woendagmiddag 11 maart werd er
ook gebridged in het Dorpscentrum.
De woensdagmiddagclub heeft onge-
veer evenveel leden als de maandag-
club. De competities zijn wel geschei-
den. 

De uitslagen waren:
A-lijn:
1. Mevr. van Gastel/Hendriks 63,72%
2. Mevr. Hoftijzer/Vruggink 62,67%
3. Mevr. Rossel/dhr. Wijers 58,61%

B-lijn:
1. Mevr. Gasselink/Warnaar 63,33%
2. Mevr. Nulden/Simonis 62,92%
3. Mevr. en dhr. Vreeman 56,67%

B r i d g e

SOCII NIEUWS
Socii had in de uitwedstrijd tegen Rat-
ti wat recht te zetten. Men liet er dan
ook geen gras over groeien en menig
supporter was te laat wat in de tweede
minuut maakte Dubaern Besseling al
de 0-1. 

Uiteraard een geweldige start en met
nog geen twintig minuten voetbal was
het zelfs al 0-3 door twee doelpunten
van spits Gert-Jan Loman. 

Verschillende heren die zaterdag
avond gezellig in Vorden samen een
biertje dronken spaarden elkaar niet,
maar de scheidsrechter voelde de par-
tij goed aan en dan kan zo'n derby met
een veel beter Socii zonder een kaart
te trekken gevoetbald worden. De 0-3
was ook de ruststand 

Na de thee leek Ratti even beter in de
wedstrijd te komen maar op een paar
afstandschoten na die goed door doel-
man Henri Vreeman werden behan-

deld waren ze niet gevaarlijk en was
het eigenlijk de vraag hoe groot word
de uitslag.

Het duurde tot de 65 min dat Jan Wil-
lem Krijt de 0-4 er in schoot. Er waren
nog volop kansen op een grotere uit-
slag maar al gauw wil men het dan
net iets te mooi doen en overigens kun
je met deze uitslag thuis komen.

Zondag gaan we voor de periode naar
St Joris uit.

Verdere uitslagen
VVG 25 3 - Socii 2 3-1
Socii 3 - Erica'76 6 5-1
Socii 4 - Rheden 3 2--1
Be Quick Z 5 - Socii 5 6-0

Programma 22 maart
St Joris 1 -Socii 1
Viod 4 - Socii 2
Socii 3 - SCS 1
Socii 4 - Erica '76 7
Lochem 7 - Socii 5

Vo e t b a l

Het, dit seizoen toch al zo succesvolle
duo uit Vorden, had geen enkele erva-
ring met deze tak van de schaatssport.
Dus informeerde Thijs zaterdag nog
even bij Arjan Mombarg wat de beste
wedstrijdtactiek zou zijn."Volle bak d'r
in knallen" was het advies van Arjan.
Deze tip bleek goed voor twee zilveren
medailles! Thijs reed in een wedstrijd

over 8 ronden, bij de jongens-pupillen
C. Tot de laatste ronde bepaalde Thijs
het tempo en had hij de regie over de
wedstrijd. Bij het luiden van de bel
voor de laatste ronde, werd hij inge-
haald door Dion Boonen. In de eind-
sprint was Dion net iets sneller. Maar
ja, hoe kan het ook anders met zo'n
achternaam.  Bij de jongens pupillen B
ging de wedstrijd over 10 rondes. Bart
Kuitert was hier samen met Aleid
Klompmaker, duidelijk de smaakma-
ker. Na drie rondes werd er steeds ge-
probeerd om weg te komen en  er al-
leen vandoor te gaan. Ook Bart pro-
beerde het en het lukte hem uiteinde-
lijk, om samen met Aleid te ontsnap-
pen. De titel ging naar Aleid en Bart
nam het zilver mee naar Vorden.

Volle bak d'r in knallen
Zilver voor Bart Kuitert en Thijs Govers bij 
Gelders Kampioenschap Marathonschaatsen
Op ijsbaan Triavium, in Nijmegen,
werd zaterdag 14 maart '09 het Gel-
ders Kampioenschap Marathon-
schaatsen voor de jeugd gehouden,
georganiseerd door de KNSB Ge-
west Gelderland. Hier maakten lan-
gebaanschaatsers Bart Kuitert en
Thijs Govers, hun marathonde-
buut.

Het kinderduo timmert nu een paar
jaar aan de weg en ze worden steeds
succesvoller. 

Met hun interactieve show weten zij
de kinderen in de leeftijd van 4 tot 10
jaar te boeien. 

Weken later zingen de kinderen nog
steeds het liedje van "Bennie en Frits".
Meer informatie: 
www.bennieenfrits.nl

Kindertheatershow
Bennie en Frits
Op zondagmiddag 22 maart komt
het populaire kinderduo Bennie
en Frits met hun kindertheater-
show weer naar Vorden. Het duo
heeft al meerdere optredens gehad
in Vorden, en nu komen zij met
hun gloednieuwe kindershow naar
zaal "De Herberg". In deze show
draait het allemaal over dromen.



MAART
18 ANBO klootschieten ‘t Olde Let-

tink.
19 Klootschietgroep de Vordense Pan.
19 Bejaardenkring Vorden.
20 ANBO jaarvergadering mmv Zorg-

belang in 't Stampertje.
25 ANBO klootschieten ‘t Olde Let-

tink.
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
26 Klootschietgroep de Vordense Pan.
26 PCOB afd. Vorden lezing ds. Tac-

ken, in het Stampertje, o.a. voorbe-
reiding Pasen.

28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
info tel 55 20 03.

KUNST AGENDA VORDEN
• 15 maart Literatuur, Kasteel Hack-

fort door Carlotte Mutsaers. 

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Thuiswedstrijden spelen zij op maan-
dagavond in hun vertrouwde "Her-
berg" bij Hannie Hendriksen en Vol-
kert Maarseveen aan de dorpsstraat te
Vorden. Per wedstrijd kan een team
negen punten verzamelen. Vier leden
spelen eerst solo een set, een set be-
staat uit maximaal drie legs. 

Elke leg wordt begonnen met 501 pun-
ten die uitgegooid moeten worden. Na
de vier solo's komen vier dubbele sets,
waarbij één duo van elk team tegen el-
kaar gooien. Als laatste is de overbe-
kende bierronde, een set vier tegen

vier. De verliezer betaalt een rondje
voor de winnaar!

Zaterdag 28 februari kon eindelijk bij-
na het gehele team hun hoofdsponsor
bedanken met een bloemetje. Helaas
heeft Hamza het zo druk dat hij het
bloemetje niet persoonlijk in ont-
vangst kon nemen. Het bloemetje is
voorlopig te bewonderen bij de Fast
food cafetaria aan de Lage weide 2 te
Warnsveld, waar de heren het achter
hebben gelaten na het nuttigen van
een overheerlijke shoarmaschotel of
pizza.

Fastfood cafetaria Asya in Warnsveld 
bedankt voor lustrum sponsoring

Het Flying Dart Team Vorden 3 wordt al vijf jaar gesponsord door de sym-
pathieke eigenaar van Asya Warnsveld. Het team, bestaand uit acht vaste
spelers, speelde al een jaar samen toen zij in 2003 Hamza Sahin benader-
den voor een succesvolle samenwerking. Momenteel staat het gezellige
team tweede van twaalf teams. Zij spelen vierde divisie in de bond van de
Steden Driehoek en uitwedstrijden zijn dan ook voornamelijk in Apel-
doorn, Zutphen, Deventer e.d.

Foto: v.l.n.r.  boven: Dennis Hulshof, Luth Harmsen, aanvoerder Reza van Houte, Harold
Kolkman onder: Edwin Hulshof, Rob Immink, Bert-Jan Kolkman. Op de foto ontbreken:
Hoofdsponsor Hamza Sahin van Asya Fastfood in Warnsveld en speler/subsponsor van de
Herberg in Vorden Volkert Maarseveen.

Het samenwerkingsproject, onder-
steunt vanuit het Europees Platform,
geeft de leerlingen, leerkrachten en
ouders van Het Hoge een unieke kans
om Europese leerkrachten te ontmoe-
ten Geschreven kunst, het thema voor
het derde projectjaar werd uitgebreid

vormgegeven door diverse activiteiten
rondom verhalen en gedichten. Het
Hoge was dan ook omgetoverd tot een
waar boekenparadijs. 

Tijdens de projectweek was er veel te
doen voor de leerlingen. Twee kinder-

boekenschrijfsters Lizzy van Pelt en
Christel van Bourgondië namen de
kinderen mee op een ontdekkings-
tocht door hun werk. De Vordense
kunstenaresse Astrid Emsbroek gaf
aan de kinderen een workshop anima-
tiefilm maken. De buitenlandse kinde-
ren gaven presentaties over hun favo-
riete kinderboekenschrijver. Zo maak-
ten de Nederlandse kinderen kennis
met schrijvers uit verschillende Euro-
pese landen. 

De gastleerkrachten verzorgden les-
sen door de hele school in hun eigen
taal; voor de Nederlandse kinderen
een unieke ervaring. Engelse, Hon-
gaarse, Duitse, Italiaanse, Noorse ge-
dichten, liedjes en toneelstukjes
maakten spelenderwijs een ronde
door de school. 

Tijdens de afsluiting van het project
op dinsdagavond kwamen de kinde-
ren, (sommige) ouders en leerkrach-
ten verkleed op school. Het verkleed-
thema was een karakter uit een kin-
derboek. Prachtig om te zien hoe dui-
delijk iedereen in staat was om een
(hoofd)persoon uit te beelden. 

De buitenlandse leerkrachten hadden
ook de tijd om het onderwijs op Het
Hoge te leren kennen. Uitgebreid be-
keken ze de school in werking. Veel lof
was er voor het onderwijsconcept op
Het Hoge, het zorgsysteem en de posi-
tieve sfeer op school. Heel concrete
ideeën werden meegenomen naar het
thuisland om op de eigen school toe te
passen. Dit jaar bezoeken alle partner-
scholen nog de school in Noorwegen,
waar de hechte band verder zal wor-
den versterkt.

Onbegrensde complimenten 
voor onderwijs op Het Hoge

"Hé daar heb je Pippi Langkous!" Één van de kinderen herkent hoe een
Noorse leerkracht is verkleed. Het was een prachtig gezicht hoe de hon-
derden bezoekers zich hadden uitgedost op de afsluiting van een bijzon-
der project op basisschool Het Hoge in Vorden. Een juf en directeur uit
Duitsland, juffen uit Engeland en daarbij dertien leerkrachten en tien
leerlingen uit ook Noorwegen, Italië en Hongarije brachten afgelopen
week een bezoek aan basisschool Het Hoge te Vorden. Als onderdeel van
het driejarige project "Understanding through the Arts" waarbinnen Het
Hoge participeert.

Hij kiest bewust voor het woord ‘ons’.
Al opereren Patrick en Sander op ‘per-
soonlijke titel’, in de praktijk doen bei-
de tegelzetters alles samen. Zo zijn ze
op het moment dat dit gesprek plaats
vindt samen in een woning in Lochem
bezig om een nieuwe badkamer te rea-
liseren. De samenwerking is tot stand
gekomen nadat ze beiden hun baan
bij tegelzet bedrijf Bulten hadden op-
gezegd en elders aan de slag gingen.
Patrick Zuurveld: 'Ik heb ruim elf jaar
bij Marcel Bulten gewerkt. Daar heb ik
het vak van tegelzetter geleerd en heel
veel ervaring opgedaan’, zo zegt hij.
Sander Roelvink werkte op dat mo-
ment vijf jaar bij Bulten en was op ge-
geven moment toe aan wat anders.

Toen beide heren bij Bulten opstapten
gingen ze bij een ander tegelzet be-
drijf aan de slag. Ze waren er nog
maar nauwelijks begonnen of ze zei-
den tegen elkaar: ‘We beginnen voor
ons zelf met de intentie om samen op
karwei te gaan’.
Patrick: ‘We hebben toen op een zater-
dagmorgen een aantal kleine bedrij-
ven in Vorden bezocht met de vraag of
ze ook werk voor ons hadden. Toen we
's middags thuis kwamen hadden we
voor een maand opdrachten op zak.
De eerste klus was een badkamer bete-
gelen’, zo zegt hij. Alvorens het duo
zelfstandig aan de slag ging moest er
natuurlijk eerst met het ‘thuisfront’
worden overlegd. Een baan opzeggen

om vervolgens zelfstandig onderne-
mer te worden is natuurlijk een hele
stap. Suzanne (partner van Patrick) en
Bernardet (partner Sander) fronsten
wel eerst de wenkbrauwen, maar
schaarden zich vervolgens volledig
achter de plannen van hun geliefden!
Sander: ‘We hebben een financieel ad-
viseur in de arm genomen, waardoor
de stap om als ‘zelfstandige’ te begin-
nen wel een stuk gemakkelijker werd’,
zo zegt hij. Eigenlijk zijn Patrick Zuur-
veld en Sander Roelvink bij toeval in
het vak van tegelzetter beland. Pa-
trick: ‘Ik wilde vroeger constructie
bankwerker worden. Daarvoor eerst
de LTS in Lochem bezocht, daarna nog
een paar jaartjes MTS. Toen ik wat la-
ter bij een machinefabriek werkte,
heb ik diverse diploma’s op het gebied
van lassen behaald. Vanwege een reor-
ganisatie bij mijn toenmalige werkge-
ver Terlet, kwam ik zonder werk. Aan-
gezien ik tijdens mijn schoolperiode
in de vakanties bij Wim Bulten (vader
van Marcel, red.) had gewerkt, kreeg ik
zodoende de kans om bij dit tegelzet
bedrijf aan de slag te gaan’, zo zegt Pa-
trick Zuurveld.
Sander Roelvink wilde na de lagere
school metselaar worden. ‘Mijn vader
was dat ook, ik vond het een mooi be-
roep. Ik heb toen eerst de LTS in Borcu-
lo bezocht en later de streekschool in
Doetinchem. Via de avondschool heb
ik het vak van tegelzetter geleerd,
waarna ik vervolgens dus vijf jaar met
veel plezier bij Marcel Bulten heb ge-
werkt‘. Over een paar weken zijn bei-
den een jaar als zelfstandig duo werk-
zaam. Sander: ‘We vullen elkaar goed
aan. Wij zijn kritisch naar elkaar toe
waardoor we scherp blijven’. Patrick:
‘Ik heb tot dusver grote voldoening uit
onze samenwerking gehaald. We zijn
zeer flexibel. De werkzaamheden die
we in eerste instantie voor ons huidige
beroep van tegelzetter hebben uitge-
oefend komen ons thans in de prak-
tijk goed van pas. We zijn op ons vak-
gebied specialisten, waarbij we twee
dingen duidelijk voor ogen houden:
afspraken nakomen en kwaliteit leve-
ren’!

Patrick Zuurveld en Sander Roelvink

'Juiste beslissing om met eigen bedrijf te starten'!

Patrick Zuurveld (37) en Sander Roelvink (31) zijn er rotsvast van overtuigd
dat zij vorig jaar een juiste beslissing hebben genomen door als ZZP’er
(Zelfstandige Zonder Personeel) als tegelzetter van start te gaan. Juist in
een tijd van de ene na de andere economische recessie ziet Sander Roel-
vink een duidelijk lichtpuntje voor zijn branche. Sander: ‘Kijk om je heen,
overal zie je borden met ‘huis te koop‘ staan. De mensen zijn wat aarze-
lend om een nieuw huis te kopen. Vaak moet eerst ‘het oude huis’ ver-
kocht worden en dat geeft problemen. In veel gevallen wordt dan beslo-
ten dan toch maar de huidige woning op te knappen. Een nieuwe badka-
mer, nieuwe tegelvloer in de kamer en/of de keuken, dat soort dingen.
Dan zijn ze juist bij ons aan het goede adres’, zo zegt hij.

Patrick (links) en Sander.

Het thema is: Haal de kunstenaar in je-
zelf naar boven! Al tekenend en schil-
derend staan we daadwerkelijk stil bij
Hundertwasser. Ook zingen we met el-

kaar en spelen we met taal.  Nieuws-
gierig geworden? Bel dan voor meer
informatie naar Josée van der Staak
0575-555783 of stuur een mailtje naar
joseevanderstaak@hetnet.nl  

De workshop vindt plaats in het weer
herstelde atelier in de tuin van Kom-
vonderlaan 6 te Vorden.

Haal de kunstenaar in jezelf
naar boven!
Op zondagmiddag 29 maart houdt
atelier Amare te Vorden een 'klank
en kleur' workshop over tekenen
en schilderen in de stijl van Hun-
dertwasser.
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Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten soepel

aan bij de specifieke wensen van de

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons een

grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen de

mogelijkheden, zonder daarbij

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel.  0314 381248 - www.devrieshummelo.nl

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden
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DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

 Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258  Fax: 0575-460181

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

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

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zaterdag 4 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS voor jong en oud!

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 4 april  12.00-17.00 uur

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

www.bouwmarktdetolbrug.com

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

Elektrisch verstelbaar
in leder 
vanaf €999.-

Kom proefzitten in onze onovertroffen relaxfauteuils en zitbanken 
en ontdek wat maatwerk voor uw zitcomfort betekent. Kies niet

alleen uit diverse maten, hardheden, rughoogtes, modellen,
lederkwaliteiten, stoffen en kleuren... maar ontdek ook alle 

elektrische opties die het leven veraangenamen. Van sta-op hulp 
tot massagefunctie. U beleeft het allemaal in onze relaxstudio.

En... van òns krijgt u een eerlijk en uitgebreid advies!

Uw Uw zitcomfortzitcomfortspecialistspecialist 
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Ook proefzitten
                        aan huis!



Na afloop van het huishoudelijk deel
van de bijeenkomst wordt het woord
verleend aan mevrouw L.Zwanepol,
consulente van Zorgbelang Gelder-
land*. Zij belicht onder andere de mo-
gelijkheden die de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) de inwo-
ners van de gemeente Bronckhorst
biedt.

De Wmo is bij de gemeente onderge-
bracht en burgers kunnen hier indivi-

duele voorzieningen zoals woningaan-
passingen, hulpmiddelen en huishou-
delijke verzorging aanvragen. Me-
vrouw Zwanepol zal tevens ingaan op
recente veranderingen in de AWBZ en
de gevolgen daarvan voor de Wmo. Na
haar presentatie zal er ruimschoots
gelegenheid zijn voor het stellen van
vragen.

Het bestuur nodigt leden en overige
belangstellenden van harte uit om
aanwezig te zijn bij deze belangrijke
informatiebijeenkomst. Zorgbelang
Gelderland is een provinciale belan-
genorganisatie voor gebruikers van
zorg en welzijn. Het geeft informatie
over het zorgaanbod, verzorgt onaf-
hankelijke klachtenopvang, verzamelt
ervaringskennis en signaleert knel-
punten in de zorg en komt op voor de
belangen van zorggebruikers. Bij Zorg-
belang Gelderland zijn meer dan 400
patiëntenverenigingen, gehandicap-
tenorganisaties, ouderenbonden en
cliëntenraden aangesloten.

Jaarvergadering m.m.v.
zorgbelang Gelderland
Vrijdag 20 maart zal om 14.00 uur
in het Dorpscentrum (zaal 't Stam-
pertje) de jaarvergadering plaats-
vinden van de ANBO-afdeling Vor-
den. Het bestuur zal dan onder an-
dere het organisatorisch en finan-
cieel jaarverslag 2008 en de begro-
ting 2009 met de aanwezigen be-
spreken. Het bijwonen van de jaar-
vergadering biedt de leden een uit-
stekende mogelijkheid voor het le-
veren van opbouwende kritiek en
het aandragen van goede ideeën.

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Recreantenteam
De recreanten speelden afgelopen
week tegen Zelhem. Gespeeld werd
door Beppie Menkveld, Apsie van Dijk,
Annie Eggink, Theo Huntink en Hans
Wullink. Hans viel in voor Frans van
Gils. Hij begon deze wedstrijd goed
voor Flash door met 21-14 en 21-16 te
winnen. Daarna kwam Theo de baan
op. Hij verloor helaas met twee keer
21-13. Beppie wist haar tegenstandster
wel met 22-20 en 21-10 te verschalken.
Apsie deed hetzelfde door met 23-21
en 21-11 te winnen. 

Het herendubbel werd in twee sets
door Flash gewonnen en in het dames-
dubbel werd het spannend. Het werd
met 21-11, 14-21 en 21-17 ook een over-
winning voor Beppie en Annie. Beide
mixed spelen gingen ook over drie
sets. Hans en Annie verloren nipt met
21-18 in de derde set. Theo en Apsie
verloren de eerste set met 22-20 maar
kwamen daarna sterk terug. Met 21-11
en 21-12 trokken zij aan het langste
eind. Eindelijk weer een overwinning
voor dit team. Flash - Zelhem: 6-2

B a d m i n t o n

DASH HEREN 1 VECHT VOOR
PUNTEN
Op 14 maart jl. was het tweede treffen
van Dash heren 1 tegen Wevoc 3. De
vorige wedstrijd werd met 3-1 in het
voordeel van Dash beslist, maar ge-
zien de toenmalige setstanden beloof-
de het voor de Vordenaren een hele
klus worden in Westervoort.

De eerste set startte Dash niet al te
best. De pass was onvoldoende waar-
door er aan het net weinig gevarieerd
kon worden. Dash liep hierdoor de he-
le set achter de feiten aan met als re-
sultaat 25-22 verlies.

De tweede set zag er anders uit. Dash
was scherp en geconcentreerd. Er kon
aan het net op alle posities gescoord
worden en zelfs de driemeter aanval
werd met succes gebruikt. Al snel
stond er een stand van 15-25 op het
bord.

De derde set voerde Wevoc enkele wis-
sels door waardoor ze weer grip kre-
gen op het spel. Toch bouwde Dash
een redelijke voorsprong op. Bij een
stand van 17-21 ging het voor de Vorde-
naren echter mis. Een sterke service-
beurt van Wevoc zorgde ervoor dat de
voorsprong verdween en werd zelfs de
set uit handen gegeven aan Wevoc
met een setstand van 25-23.

De vierde set was de scherpte bij We-
voc volledig verdwenen. Dash daaren-
tegen speelde geconcentreerd en kon
vrijuit aanvallen. Na een stief kwar-
tiertje gaf het scorebord 14-25 aan.

Een vijfde set moest uitmaken of wie
zich winnaar mocht noemen van deze
wedstrijd. De opdracht bij Dash was
om geconcentreerd en foutloos te spe-
len om zodoende een voorsprong op
te bouwen. Dit lukte wonderwel en bij
de veldwissel was de voorsprong al
drie punten. Deze voorsprong werd
niet meer uit handen gegeven en een
11- 15 setwinst betekende winst in de
wedstrijd.
In de volgende thuiswedstrijd zater-
dag 21 maart speelt Dash heren 1 om
17.00 uur tegen WSV.

WEDSTRIJDVERSLAG DASH
VORDEN D1 - FAVORITA D1
1-3 (25-21 17-25 21-25 19-25)
Zaterdag 14 Maart was Favorita uit
Dinxperlo de tegenstander van Dash
Vorden. Favorita staat derde op de
ranglijst en azen op de tweede plek.
De vorige wedstrijd was een 3-1 winst
voor Vorden. Dash Vorden begonnen
een beetje slap aan de wedstrijd, er
werd een paar keer achter elkaar in de
blokkering van Favorita geslagen. 

Halverwege de set winst Dash Vorden
de punten wel te scoren, en de service-
druk was beter. Favorita maakte hier-
door veel eigen fouten. Aan het einde
van de set werd het nog even span-
nend maar Vorden wist de setwinst
binnen te halen.

De tweede, derde en de vierde set wa-
ren een beetje het zelfde. Er werd hard
gewerkt, en de service pass was ook
goed, alleen wist Vorden de punten
niet te scoren. Hierdoor kwamen er
lange rally's, die vaker gewonnen wer-
den door Favorita. 

Normaal is de service van Dash dames
1 het sterkste punt, alleen afgelopen
zaterdag was dit niet zo, hierdoor
kwam Favorita niet onder druk te
staan tijdens de service pass. Er wer-
den verschillende wissels toegepast bij
het team uit Vorden alleen kon dit
niet de doorslag geven. Er had mis-
schien een punt meer ingezeten, maar
het spel was niet goed genoeg voor
een overwinning.

De volgende wedstrijd is een uitwed-
strijd naar Doetinchem. De dames van
Orion staan op de tiende plek in de
competitie. Dash Vorden zal overtui-
gender moeten spelen om punten te
halen.

UITSLAGEN
Side-Out H2 - Dash H2 3-1
Labyellov H4 - Dash H3 2-3
Dynamo-Neede MC3 - Dash MC3 2-3
Wivoc D4 - Dash D6 4-0
Wevoc H3 - Dash H1 2-3

Vo l l e y b a l

RATTI 1 - SOCII 1
De derby tegen Socii stond vandaag op
het programma. Na de 1-3 winst in de
heen wedstrijd verwachtte Ratti een
furieus startend Socii. Ondanks deze
waarschuwing, begonnen de gasthe-
ren veel en veel te slap. Vooral de ver-
dediging had het eerste kwartier geen
vat op de tegenstander. Na 17 minuten
stond de ontluisterende tussenstand
van 0-3 op het bord. Een enorme de-
ceptie. Het tweede deel van de eerste
helft en het begin van de tweede helft
speelde Ratti een stuk beter. De gasthe-
ren wisten het veldoverwicht niet in
doelpunten uit te drukken terwijl de
mannen uit Wichmond op de counter
loerden. 

Direct na rust kreeg Ruud Mullink een
goede mogelijkheid, maar de keeper
van Socii redde bekwaam. Na ruim
een uur kon de mee opgekomen laat-
ste man van Socii uit een hoekschop
zelfs de 0-4 aantekenen. Socii won ver-
diend, maar Ratti had dit vooral ook
aan zichzelf te danken. Volgende week
uit tegen Den Dam zal het elftal van
Gijsberts veel feller en scherper moe-
ten spelen om een goed resultaat te
halen.

Wolfersveen 1 - Ratti 1 (dames)
Voorafgaand aan de wedstrijd werd er
een groepsfoto gemaakt met dhr en
mevr. Schotsman, zij verblijdde de Rat-
ti dames met nieuwe tassen. Hierna
stond de wedstrijd tegen de koploper
op het programma. Het begin van de
wedstrijd was voor Wolfersveen. Al na
vijf minuten keek Ratti tegen een ach-
terstand aan. Een middenveldster van
Wolfersveen wist haar vrije ruimte te
benutten en een afstandsschot vloog
het net in. 0-1. Ratti liet zich hierdoor
niet van de wijs brengen en pakte de
draad goed op. 

De gehele tweede helft was Ratti meer
in de aanval en in balbezit. Gerrie
Brummelman wist voor veel gevaar te
zorgen met haar corners, maar Wol-
fersveen wist hun doel schoon te hou-
den. Geheel tegen de verhoudingen in
zochten beide teams de kleedkamers
op. Na de rust bleef Ratti druk zetten
en kansen werden gecreëerd. 

Nagelbijten voor de toeschouwers,
want ballen gingen rakelings langs of
over. Wolfersveen kwam er sporadisch
nog uit, maar echt gevaarlijk werd het
niet. Esther Tuinman was nog zeer
dicht bij de gelijkmaker met een ge-
plaatst schot op het doel wat net over
de lat vloog. 

Tot de laatste minuut van de wedstrijd
was er de kans op de gelijkmaker. Laat-
ste vrouw Carlien Nijenhuis kwam bij
een corner nog mee naar voren en
met geluk wist Wolfersveen de bal in
de kluts weg te werken. De eindstand
bleef 0-1. Een spannende pot en voor
Ratti was hier gezien het spelbeeld
minstens een punt verdiend geweest.
Aanstaande zondag uit tegen Varsse-
veld.

Uitslagen 14 maart
Ratti B1 - Stokkum B1 3-5 
Ratti C1 - Warnsveldse Boys C4 2-5 
Ratti D1 - Viod D4 3-5 
Ratti E1 - Zelos E6 2-2 
Ratti F1 - FC Zutphen F7 1-3 

Vo e t b a l

Wij danken alle mensen die op een
of andere wijze bijdroegen aan de
voortgang van onze vele projectjes.
Dan hebben we nog één probleem:
geld voor de verzending. Bijna de helft
(ruim € 4.000,-) hebben we inmiddels
bij elkaar, maar we moeten bijna
€ 10.000,- hebben. Vóór eind april. 

De goederen zijn dringend nodig in
Gambia. Helpt u ons te zorgen dat ze
er komen? Elke gift hoe klein ook is
welkom. Ons nieuwe banknummer is
1479 64 490 t.n.v. Stichting Gamrupa
Europe, Vorden. 

Sinds kort weten we dat de stichting
door de belastingdienst is aangemerkt
als ANBI (algemeen nut beogende in-
stelling) wat inhoudt dat u een gift
mag aftrekken van de belasting 2009.
Voor de spelregels kunt u bellen met
de belastingtelefoon 0800-0543, of kij-
ken op www.belastingdienst.nl

Container Gamrupa Europe is vol
Eind januari lieten we u vol trots
onze 40 ft (=67 m3 ) container zien.
Nu gunnen we u een blik in zijn
binnenste. Voor de resterende 13
m3 staat van alles klaar, wat er pas
op het laatst in mag. Vol is vol.

De rit is uitgezet door Jan Luiten en
Harrie Horsting. Men kan zich die
middag vanaf 13.00 uur inschrijven bij
het clubhuis van De Graafschaprijders
aan de Eikenlaan 2a in de Kranenburg.
De 1e deelnemers start om 13.30 uur.

Tulpenrit VAMC De Graafschaprijders
Liefhebbers van een oriëntatierit
(per auto) kunnen zondagmiddag
22 maart hun hart ophalen. Dan
organiseert de VAMC De Graaf-
schaprijders een dergelijk rit over
een afstand van circa 50 kilometer.

Dash MB2 - Vios Eefde MB1 2-3
Dash MC2 - TOHP MC2 0-4
Dash MC1 - Grol MC1 2-3
Dash D4 - Blok '71/ S en O D1 4-0
Dash D2 - Doc. Stap Orion D4 4-0
Dash D3 - Side-Out D3 1-3
Dash MB1 - Longa '59 MB2 1-3
Dash D1 - Favorita D1 1-3

Programma zaterdag 21 maart 
09.45 Reflex MC1 - Dash MC1 
11.15 Greven Bovo MB2 - Dash MB2 
11.15 Dijkman/WSV MB3 - Dash MB1 
15.30 Doc. Stap Orion D1 - Dash D1
15.45 Reflex D1 - Dash D2 
17.45 Revoc D1 - Dash D3 
13.00 Dash MC2 - Alfun/Focus MC1 
13.00 Dash MC3 - Wivoc MC1 
15.00 Dash H2 - The Phantoms H2 
15.00 Dash D6 - Revoc D2 
17.00 Dash H1 - Dijkman/WSV H2 
17.00 Dash D5 - Wivoc D3 
17.00 Dash H3 - V.IJ.V. H1

FC Zutphen 8 - Ratti 5 3-2 
DZC '68 E8 - Ratti E2  0-8 
DZC '68 F7 - Ratti F2 4-2 

15 maart
Ratti 1 - Socii 1 0-4 
Ratti 4 - Brummen 5 0-4 
Ratti DA1 - Wolfersveen DA1 0-1 
't Peeske 3 - Ratti 2 10-0 
Bon Boys 8 - Ratti 3 6-0 

Programma volgende week 
Zaterdag 21 maart
12:00 Ratti C1 - Pax C3D 
11:00 Ratti E1C - Warnsveldse Boys E7 
10:00 Ratti F1C - Warnsveldse Boys F7
14:30 Zelos 6 (zat) - Ratti 5 (zat) 
14:30 Doetinchem B2D - Ratti B1D 
11:00 Pax D3 - Ratti D1C 
08:30 FC Zutphen E8 - Ratti E2C 
10:00 Dierense Boys F2 - Ratti F2C  

Zondag 22 maart
10:00 Ratti 3 (zon) - WVV '34 6 
14:30 Den Dam 1 - Ratti 1 (zon) 
13:00 SDZZ 5 - Ratti 2 (zon) 
09:30 Vorden 5 - Ratti 4 (zon) 
11:00 Varsseveld DA2 - Ratti DA1 (zon)

Fysiotherapiepraktijk Jentha
uit Hengelo Gld. organiseert in
samenwerking met sportcen-
trum Aerofitt beweegprogram-
ma's voor mensen met lichame-
lijke klachten.  

In een periode van 12 weken wordt
onder begeleiding van een fysio-
therapeut oefeningen uitgevoerd
om de lichamelijke klachten te ver-
minderen en de conditie te vergro-
ten. 

Na deze periode kan het program-
ma voortgezet worden bij sport-
centrum Aerofitt. De eerste be-
weegprogramma's zijn met veel
succes ontvangen!     

VANAF APRIL GAAN DE 
VOLGENDE GROEPEN VAN
START.  

Hartaandoeningen; Reuma/fibro-
myalgie; Rugklachten; dinsdag en
donderdag Artrose heup/knie.

Wanneer u voldoende verzekerd
bent wordt het beweegprogramma
vergoed door uw zorgverzekering.

Als u interesse heeft om deel te ne-
men aan één van onze program-
ma's, kunt u contact opnemen
met Leonie Engelaar op tel. 0575-
465001of 0575-464440.

Bewegen onder
begeleiding 
van een 
fysiotherapeut

Lang geleden, in 1884 begon over-
grootvader Jan Langeler met 'kolonia-
le' waren  in de Kerkstraat 11 te Henge-
lo. Zijn zoon Jacob Langeler schreef
zich d.d. 1914 vervolgens in bij de Ka-
mer van Koophandel te Apeldoorn.
Tot op de dag van vandaag heeft Lan-
geler Mode het kleine inschrijfnum-
mer van drie cijfers, dat we toen kre-
gen.

Opa ging in die tijd op pad om zijn wa-
ren te verkopen en bij de klanten
langs te brengen. Ook werden er inko-
pen gedaan in Amsterdam. Met de T-
Ford werd dan naar de grote stad afge-
reisd, waar de textielfirma's zich ves-
tigde aan de grachten van de stad. Met
zijn inzet en ondernemerszin heeft hij
de basis gelegd voor het mooie familie-
bedrijf zoals we dat nu kennen. De ou-
ders van Hanneke Langeler, Jan en
Nanny, bouwden het verder uit. Zij
verbouwden de winkel en durfden de-
ze bovendien flink uit te breiden. Als
vierde generatie ben ik vanzelfspre-
kend zuinig op die erfenis, maar con-

centreer me met name op een uitda-
gende toekomst. Nieuwe plannen ont-
wikkelen, mooie dromen realiseren:
dat is mijn drive. Dag in, dag uit, ben
ik vol passie bezig met mode en doen
we onze uiterste best om het u zo goed
mogelijk naar de zin te maken in onze
winkel.

Aan elk begin van een nieuw modesei-
zoen houden wij onze Modeshow; zo-
als ook afgelopen woensdag. Het doet
ons deugt dat er dan weer zo veel ani-
mo is en iedereen enthousiast op de
nieuwe modecollectie reageert.

Om ook voor u dit jaar tot een bijzon-
der jaar te maken, hebben wij speciaal
in dit jubileumjaar een "jubileumac-
tie". De actie bij Langeler Mode begint
in de maand maart. In deze maand
ontvangt u modecheques die een
waarde vertegenwoordigen van 10%
van uw aankoop bedrag. 

Deze modecheques kunt u in de
maand mei besteden. Hiermee wordt
het wel heel interessant om het jaar
eens goed te beginnen. Zet de winter
opzij en haal de lente in huis.
Het wordt een bijzonder jaar!

125 jaar Langeler Mode
Voor ons is 2009 bijzonder. Lange-
ler Mode bestaat 125 jaar en daar
zijn we trots op.

De Eureka 1 vaart dan richting Fort
Pannerden-Nijmegen. Tijdens deze

goed verzorgde dag zal een ervaren
gids het een en ander over de route
vertellen. 

Voor informatie en opgave kan men
bellen met Alie de Vries in Vorden
(0575-551941) en met Oda Nijenhuis
Wichmond-Vierakker (0575-441863).

Dagboottocht Zonnebloem
Donderdag 16 april gaan de afde-
lingen Vorden, Wichmond-Vierak-
ker, Hengelo-Keijenborg en Steen-
deren van de Zonnebloem, aan
boord vanaf de kade in Rheden.



Eind januari ontving Martine het ver-
lossende telefoontje van de hoofdre-
dactrice van de Yes, met de medede-
ling dat Martine Hair + Beautysalon
met een overmacht aan stemmen is
verkozen tot best Yes kapsalon van het
jaar!!!

"We hebben zoveel leuke en enthousi-
aste reacties ontvangen, van bossen
bloemen tot kaartjes en telefoontjes
met felicitaties vanuit het hele land"
vertelt Martine Damen met gepaste
trots, ook onze eigen klanten zijn erg
enthousiast.

Naast de titel: Yes kapsalon van het
jaar is er aan de prijs een uitgebreide
reportage van Martine Hair + Beauty-
salon, en haar team, verbonden.

De fotograaf en de redactie van de Yes
in inmiddels al bij Martine Hair + Be-
autysalon geweest en de reportage is
inmiddels gereed, "we hebben al een
concept mogen zien en het ziet er
veelbelovend uit". In uitgave van de
laatste week van maart is de reportage
van Martine Hair + Beautysalon te le-
zen in de Yes.

SPECIALE YES ACTIE:
Om het behalen van de titel Yes kapsa-
lon van het jaar te vieren is er in de
laatste week van maart een leuke actie
bij Martine Hair + Beautysalon, wan-
neer u een afspraak maakt voor 2 per-
sonen knippen, is het voor 1 persoon
gratis.

In de schoonheidssalon wordt het
nieuwe make-up merk Biguine gelnt-
roduceerd, ook hier geldt tijdens deze
actie 2 make-up producten kopen, der-
de product gratis.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Martine Hair + Beautysalon

Yes Kapsalon van het jaar

Martine Hair + Beautysalon, Sint
Michielsstraat 2B, Hengelo Gld., is
door de lezers van het Nederlandse
weekblad Yes gekozen tot beste
kapsalon van Nederland. In de
maart uitgave was de metamorfose
van het model, Jacobine, te zien.
Uit de 52 inzendingen drongen 20
kapsalons door tot aan de finale.
Het Nederlandse publiek kon door
te stemmen via internet zijn of
haar favoriet kenbaar maken.

Dit door tennisvereniging De Nieuwe
Hellewei georganiseerde toernooi ken-
de vele spannende partijen, waarbij
enkele dagen tot na 12 uur ’s nachts
gespeeld werd. 

Uiteindelijk werden op 14 maart de fi-
nales gespeeld en om 17.00 uur kende
ook de 105e en laatste wedstrijd een
winnaar.
Uitslagen:
Gemengd dubbel 8: 
1. Babs Achterkamp en Ap Meulen-
veld, 2. Truus vd Pavert/Stefan Jansen. 
Gemengd dubbel 7: 
1. Uschi van Ooik en Tim Leferink, 2.
Sabine van Dulmen en Rik Leonards. 
Gemengd dubbel 6: 
1. Annet Tijmes en Henk Harsveldt, 2.
Dianne Mullink en Marcel Essing. 
Dames dubbel 7: 
1. Vera Out en Mieke Krowinkel, 2.
Nancy de Jong en Annerieke Eizinga. 
Dames dubbel 6: 
1. Sandra Peters en Cindy Trouerbach,
2. Diny Bulten en Ellen Bahnmuller. 
Heren dubbel 7: 
1. Wout Evers en Ruud Krowinkel, 2.
Johan Derksen en Marcel Essing. 
Heren dubbel 6: 
1. Barry van Aken en Tom Hermans, 2.
Willem Tjooitink/Vincent Walgemoet. 
Heren dubbel 5: 
1. Maik Derksen en Marco Wiegerinck,
2. Maarten Huisman en Bob Verheul.

Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei Steenderen

SNS-Regiobanktoernooi 2009 zeer geslaagd

Het begon donderdag 5 maart in de regen en dat deed het ook iets toen
zaterdag 14 maart de laatste ballen geslagen werden. In de dagen daartus-
sen was het bijna perfect tennisweer en zodoende was ook deze editie van
het SNS-Regiobanktoernooi in Steenderen weer zeer geslaagd.

Vrijwel iedere avond was het perfect tennisweer.

Op het kantoor van directeur Martin
van de Ven, leggen René Arendsen en
burgemeester Henk Aalderink live in
de uitzending uit hoe deze ontmoe-
ting is ontstaan. “Er was een onder-
zoek geweest in Nijmegen. Twee van
de drie beste frietzaken van Nederland
zijn in Gelderland te vinden. Een in
Arnhem en een in Wehl en die ben ik
toen in Goedemorgen Gelderland
gaan bezoeken,” legt René Arendsen
uit.

“Ik hoorde je tweeënhalve week gele-
den ’s morgens vroeg, praten over de
beste snackzaken van Nederland,” ver-
telt burgemeester Aalderink vervol-
gens. In een eerdere uitzending van
Corinne van Dijk werden reacties ge-
vraagd op de vraag: ‘Waarom zijn wij
een echte frietprovincie?’ Burgemees-
ter Henk Aalderink belde direct naar
de radio voor een reactie. “Aviko is de
wereldspeler op dit gebied. Daarom
verbaast het me eigenlijk niet dat de

beste frietzaken in Gelderland zitten.
Met zo’n bedrijf in onze gemeente kan
dat niet missen,” legde hij in de uit-
zending uit en nodigde René uit om
frietjes te komen eten tijdens een be-
zoek aan Aviko in Bronckhorst. Van
het een kwam het ander. Want ook ge-
deputeerde Marijke van Haaren zat te
luisteren naar de radio. “Ik hoorde de
burgemeester. Ik denk Aviko, dat is
een belangrijk bedrijf in het Gelderse.
Past ook in Foodvalley, waar wij heel
erg mee aan het stimuleren zijn als
provincie. Ik heb de burgemeester ge-
sms’t van als je toch een excursie orga-
niseert, wil ik wel mee.” Zo voegde zij
zich bij het gezelschap.

Na het eerste deel van de rondleiding
werd nagepraat op de binnenplaats. Er
wordt 24 uur per dag, zeven dagen in
de week gewerkt. “Het bedrijf groeit
nog steeds, ook internationaal in de
afzetten naar het buitenland. En we
zien steeds meer mogelijkheden door

allerlei innovaties, om verschillende
aardappelproducten te maken. Denk
aan onze aardappelschotels, puree’s,
allerlei specialiteiten. Je kunt met
aardappelen verschrikkelijk veel varië-
ren,” legt directeur Van de Ven uit.
Ook dit bedrijf merkt de gevolgen van
de economische crisis. “Ja, wij zien in
onze exportgebieden Engeland, Span-
je en Rusland, duidelijk minder afzet.
Daar staat de markt onder druk. In
West-Europa blijven we redelijk con-
stant. Daar zie je dat de duurdere res-
taurants het wat moeilijker hebben.
De middenklasser in horeca gaat nog
goed,” vervolgt hij. “In Oost-Europa is
een valutaire crisis, het geld is 40% ge-
devalueerd ten opzichte van de euro
en dat is een aantasting van de koop-
kracht. In Spanje zijn problemen met
de werkgelegenheid in de bouw. In Ne-
derland merken we er nog heel weinig
van”.

In Steenderen werken tussen de 450
en 500 mensen. “Ik denk dat het zeker
in 2009 zo kan blijven, de verwachting
is ook voor 2010. We hebben geen en-
kel plan om te saneren of te verminde-
ren. Wij zien nog steeds duidelijke
kansen,” aldus Van de Ven. Deze fa-
briek biedt de meeste gelegenheid in
de gemeente Bronckhorst. Daarnaast
innoveert het bedrijf. Burgemeester
Aalderink vult nog aan. “Als ik zie wat
deze fabriek de afgelopen 50 jaar heeft
gedaan met de aardappel oorspronke-
lijk en wat zij door innovaties daaraan
toegevoegd hebben, dan zie je dat in-
novatie helpt. En ik roep heel vaak on-
dernemers op, de provincie Gelder-
land doet dat ook met zijn kennisbe-
leid Oost Nederland, om te innoveren.
Kijk naar nieuwe markten, nieuwe
producten. We hebben de middelen
om bedrijven te helpen.” De Aviko is er
een mooi voorbeeld van.

Geproefd wordt het nieuwe Maaltijd-
pannetje, met risolés -dit zijn aardap-
pelblokjes, groente en vlees. “Dat is
heel gezond, een complete maaltijd,”
vertelt Van de Ven. “We bieden voor ie-
dereen wat. Ook voor de kleinere ge-
zinnen en mensen die na het werk
nog snel iets moeten bereiden.” Ook
worden de aardappeltaartjes en kraak-
frietjes uit de over gegeten. In het labo-
ratorium worden de controles op pro-
ducten tijdens het proces en de eind-
producten uitgevoerd. Ook de innova-
ties worden ontwikkeld en getest.
“Een frietje is helemaal niet zo vet,”

legt Martin van de Ven uit. “Daar ver-
gissen heel veel mensen zich in. Maar
een frietje heeft minder calorieën dan
een broodje kaas.” Nu is ook hele ma-
gere kaas verkrijgbaar. “De zuivelin-
dustrie is ook innovatief bezig. Het
gaat erom dat de consument een vari-
atie aan producten heeft die gezond
zijn en die hoort bij onze life-style”.

“Steenderen is een belangrijke, leuke
plaats, waar wij zeker een goede rol
spelen als werkgever in afstemming
met de burgers,” vindt de algemeen di-
recteur. Hij weerlegt het voorstel van
René Arendsen om naar een iets grote-
re plaats met een spoorlijn of een ka-
naal te verhuizen. 
“René, je hebt zelf de fabriek gezien.
Het is niet zo eenvoudig om hier wiel-
tjes onder te zetten. Het kost meer om
het allemaal te verplaatsen, dan om
hier te blijven. Het is een grote instal-
latie, het is niet alleen de frietlijn, ook
de stoom- en energie-installaties, de
hele infrastructuur”. Dick van der
Aart leidt het gezelschap rond in de fa-
briek, daar waar het allemaal gebeurt.
Het is een enorm lawaai. Werknemers
dragen oorbescherming. Iedereen
heeft een witte jas en blauwe muts op,
want aan hygiëne worden hoge eisen
gesteld.

Vrachtwagens hebben zo’n dertig ton
aardappelen mee. Deze worden ge-
schild, om vervolgens naar de snijder
te gaan. Daarna worden ze gesorteerd
op grootte. Ze worden geblancheerd
en gedroogd om de frietjes knapperig
te maken. “Het voorbakken gaat op
zo’n 160 graden,” vertelt hij. “En ook
daar wordt weer goed gezorgd voor
knapperigheid”. Na het bakken, koe-
len en vriezen tot -18 graden worden
de frietjes verpakt in een zakje, de zak-
ken gaan in dozen. De pallets met do-
zen worden in het eigen vrieshuis op-
geslagen.

Burgemeester Aalderink zou graag
een frietmuseum ingericht zien, als
de nieuwe fabriek er mogelijk komt.
“Dat we van 45 jaar werken met aard-
appels, eerst in Keppel en nu in Steen-
deren, iets kunnen laten zien,” vindt
hij. “Nu zijn er zoveel nieuwe produc-
ten. Maar wat hebben we allemaal al
gedaan met de aardappel”.

Binnenkort zal burgemeester Aalde-
rink in gesprek gaan met de directie
van Aviko.

Radio Gelderland’s Van Spijk tot Spijk met Het Arendsnest

Bijzondere ontmoetingen bij Aviko

In het Radio Gelderland programma Van Spijk tot Spijk heeft verslagge-
ver René Arendsen een belangrijke rol. Eerder bezocht hij de beste frietza-
ken in Gelderland en werd vervolgens door burgemeester Henk Aalderink
uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de frietfabriek Aviko. Zater-
dagochtend 14 februari verzamelde het gezelschap, bestaand uit de bur-
gemeester, René Arendsen, gedeputeerde mobiliteit en economie Marijke
van Haaren en haar man, marketing manager Dick van der Aart en alge-
meen directeur Martin van de Ven bij het kantoor in Steenderen.

Een eerste kennismaking tussen René Arendsen (l.), burgemeester Henk Aalderink en gede-
puteerde Marijke van Haaren.
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS

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

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

KIJK • PROBEER • PROFITEER

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

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS
.

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

Wij gaan verbouwen

daarom 10% korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN

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

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB   HENGELO GLD   0575-461235
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.
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beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

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

Oud Vorden

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. On'denlek.

B. Onbezoesd.

C. Onmundeg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Al voor de 25e keer vond deze beurs
van twee-wielers plaats in de beurs-
stad bij uitstek: Utrecht. Vanaf het be-
gin van de opzet van de motorbeurs is
de Hengelose Auto- en Motorvereni-
ging van de partij met een eigen
stand. Mede hierdoor staat de club lan-
delijk volop in de belangstelling. Dit-
maal was de promotie extra gericht op
de  Internationale Motorraces en ONK
welke in 2009 gaan plaatsvinden op
donderdag 21 mei, zaterdag 23 mei en
zondag 24 mei.

Een steeds herhalende promo-film,
vervaardigd door Multimedia Ruud
Kreunen, trok veel bekijks met beel-
den van de races 2008. Met een race-
motor (stal Hartelman) en minibike
(ZPF Barry Wassink), alsmede posters
en stickers werd visueel aandacht be-
steed aan Hamove. Ook was er een wis-
selwerking met mini-bike stand van
Wassink, vader Henk Wassink is na-
melijk voorzitter commissie Slick '96,
onderdeel van de Hamove. De stand
van KNMV leverde regelmatig folders
af met kortingsbonnen voor ONK-
races, waaronder ook Hengelo. Door-

lopend op deze vierdaagsebeurs kwa-
men vele bekenden uit de motorsport
een bezoekje brengen aan de Hamove-
stand, voor een praatje en een kopje
koffie. Ophalen van talloze herinne-
ringen. Een bewijs dat de Hamove,
goed in de markt ligt in de motor-
sportwereld. Ook goed voor de sponso-
ring. Meerdere bestuursleden en le-
den zorgden voor de 'bemanning' van
de stand. Er is altijd veel interesse van-
uit de club om mede te werken aan dit
'motorsport' spektakel van show, ver-
koop, demonstratie, entertainment.

Dat het vooral in het weekend druk
was in de stad Utrecht, bewezen de
grote files van en naar het centrum,
ondermeer door twee beurzen en de
wedstrijd Utrecht - Ajax. Via de radio
werd daarover regelmatig melding ge-
daan. Binnenkort wordt gestart met
de voorbereidingen voor de races op
de Varssel-ring en staat de 'knokploeg'
in de startblokken. Door de KNMV
werd voor 2009 een extra racedag toe-
wegezen en wel donderdag 21 mei
(Hemelvaartsdag). Hamove is er con-
tent mee.

Ondanks economische crisis veel bezoek motorbeurs

Hamove sterk "In Beeld"

Liefhebbers van motorrijden en andere belangstellenden daarvoor heb-
ben zich niet onbetuigd gelaten tijdens de vierdaagse motorbeurs in de
Jaarbeurshallen te Utrecht.

Gesprekken in de stand van Hamove.

In een tijdsbestek van een paar dagen
werden daar negen lammeren gebo-
ren: één schaap baarde een tweeling,
de andere een drieling en tot grote ver-

bazing van de familie kwam er ook
nog een vierling ter wereld. De moe-
der van de vier spruiten heeft helaas
maar één tepel, waardoor er slechts

één lammetje borstvoeding krijgt.
De overige drie krijgen de fles. 

De kinderen Myrthe (7) en Sander (3)
van het echtpaar Langwerden vinden
het fantastisch dat zij de lammetjes de
fles mogen geven!

Lente in de Wildenborch

Bij familie Langwerden een tweeling,
een drieling en een vierling lammetjes!

Bij Bert en Marja Langwerden aan de Nijlandweg in het buurtschap Wil-
denborch heeft de lente inmiddels wel zeer duidelijk haar intrede gedaan.

De Spannevogel is al 60 jaar een be-
grip op het gebied van complete
wooninrichting, met vestigingen
in Hengelo (Gld), Ruurlo en Groen-
lo. Graag stellen wij ons aan u voor.
Op de foto hierboven ziet u het bij-
na complete team van de Spanne-
vogel. (één stoffeerder ontbreekt
helaas). Deze foto is genomen voor
het 3000 m2 grote winkelpand in
Hengelo (Gld).

Het bedrijf werd gegrond door de fa-
milie Heijink. Die woonde aan de rand
van Hengelo in een notarislandhuis
dat De Spannevogel heette. In verband

met de aanleg van een nieuwe weg
verdween het huis maar bleef de
naam bestaan, omdat de naam inmid-
dels een begrip was.

U kunt terecht bij de Spannevogel
voor meubelen, slaapsystemen, tapij-
ten, parket, laminaat, vinyl, gordij-
nen, inbetweens, vitrages, binnen- en
buitenzonwering.

In onze filialen wordt u ontvangen
door een enthousiast team van erva-
ren vakmensen. Graag voorzien wij u,
ook bij u thuis, van adviezen en wor-
den maten vrijblijvend genomen.

Sinds 1994 is er ook een vestiging in
Ruurlo en nog maar kort geleden, op 
6 januari j.l., is de derde vestiging in
Groenlo geopend.
Er valt dus wat te vieren: 60 jaar be-
staan en een derde zaak.
Daarom houden wij in Groenlo open
huis op donderdag 26 maart a.s. en wij
hebben het gehele jaar door diverse
acties voor u in petto.
We starten direct met een actie van
het raamdecoratie/binnenzonwerings-
merk Sunway. Zie onze advertentie el-
ders in deze krant. Houdt u bovendien
deze krant goed in de gaten voor onze
komende acties.

De Spannevogel viert feest…..
en houdt donderdag 26 maart 
open huis in Groenlo!

Van woensdag 18 tot en met maan-
dag 23 maart kan er weer oud pa-
pier in de container worden gede-
poneerd die dan bij school staat. 

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool
Veldhoek

De band Jpr-Strinx-band kreeg furore
na de legendarische optredens van
Zoepie en zijn mannen tijdens de Bo-
akse kermis in het cafe De Bierkaai. Na
de tragische dood van deze veel te

vroeg gestorven Rockheld keert de
band nu terug naar de Kaai. 

Het wordt een optreden om niet te ver-
geten met een knipoog omhoog....For
Zoepie! Let's ROCK. HEARTS-SOUL-
ROCK&ROLL!! 
Patrick Cafe De Bierkaai............(thnx!).
musicandentertainment.nl

Jpr-Strinx-band in de Bierkaai
Het optreden vindt plaats zater-
dagavond 21 maart op het podium
van Partycafe De Bierkaai in Baak.



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

SECONDA VITA BETEKENT EEN
TWEEDE LEVEN.
Maik is meubelmaker van zijn vak
maar kon daarmee de kost niet verdie-
nen. Nu maakt hij zijn tweedehands
meubels schoon, repareert wat nodig
is en zet ze in de was of lak. Zo krijgen
ze net dat beetje meer dan in bijvoor-
beeld een kringloopwinkel. Daarna
staan ze in de verkoopruimte.en kan
de nieuwe eigenaar zijn aankoop met-
een in gebruik nemen. Helaas kunt u
in Mariënvelde niet pinnen, dus moet
alles contant betaald worden.

ALLES OP ZIJN KOP.
Nu de dagen alweer lengen krijgt Maik
de lentekriebels. Alles zette hij op de

kop, zijn winkel en werkplaats en zelfs
zijn logo. Zie ook de advertentie. U
kunt nog vóór Pasen profiteren van de
aanbiedingen tegen reële prijzen. Kij-
ken kost niks. Kom zelf kijken naar
kasten, tafels en stoelen, bankstellen,
kandelaars, vazen, serviesgoed en vele
andere dingen. 

SNUFFELHOEKJE. 
Zoekt u een cadeautje: een trommel-
tje, bijzonder kopje, een paasei? Loop
dan het snuffelhoekje binnen. Ook
zijn er handgemaakte kaarten in pira-
mide, 3 D, of gewoon vlak en voor al-
lerlei gelegenheden, met of zonder
tekst. 

HET GOEDE DOEL. 
Maik stelt ruimte beschikbaar aan de
Stichting Gamrupa Europe. Speciaal
voor Pasen 2009 verkopen zij handbe-
schilderde houten Paaseieren en "ba-
boesjka's" (grootmoedertjes). U kent ze
wel die popjes die je uit elkaar kunt
halen tot de hele familie compleet is.
Ze kwamen uit Polen waar arme vrou-
wen zo een bijverdienste kregen. En
nu gaat de opbrengst als schoolgeld
naar Gambia. Zo klein is de wereld.
Kom kijken op donderdag, vrijdag of
zaterdag bij Seconda Vita. Waalder-
weg 13 7263 RX Mariënvelde.

Seconda Vita staat op zijn kop
In Mariënvelde, op Waalderweg 13,
vlak bij de kerk, vindt u Seconda Vi-
ta. Een winkel in tweedehands
meubels en nieuwe snuisterijen
van metaal, hout of glas. Maik Meu-
lenveld is hier de baas. Op maan-
dag t/m woensdag is hij druk met
het inzamelen van zijn koopwaar.
De winkel is dan dicht. Op donder-
dag, vrijdag en zaterdag is de win-
kel open. U kunt dan op uw gemak
rondkijken tussen de ruim en aan-
trekkelijk opgestelde kasten, tafels
en dergelijke.

UITGESTELDE BETALINGSACTIE
Herwers Hyundai biedt nu gratis 12
maanden uitgestelde betaling aan op
modellen die worden geregistreerd in
de periode vanaf 3 februari t/m 31
maart 2009. 
Deze uitgestelde betaling geldt op de
volgende Hyundai modellen: Hyundai

i10, i20, Getz, Accent, i30, Matrix en
Tucson. 

CASH KORTINGEN
Ook de Hyundai Santa Fe is extra aan-
trekkelijk geprijsd tijdens de Dutch
Deals bij Herwers Hyundai. 
Bij aanschaf van een Hyundai Santa Fe

€ 1.000 cash terug. Bijvoorbeeld bij de
Santa Fe 2.7i V6 4WD. Hier komt een
gratis automaat ter waarde van
€ 2.495,- bovenop het uitgebreide stan-
daard pakket. Daarin zitten onder
meer: airconditioning, cruise control,
lichtmetalen velgen, 6 airbags en ac-
tieve hoofdsteunen. Hier bovenop ont-
vangt u op de Hyundai Santa Fe met-
een € 1.000 cash. Kom naar Herwers
Hyundai in Zutphen en laat u uitge-
breid voorlichten over de Dutch Deals. 

Kijk voor meer informatie op
www.herwers.nl

Dutch Deals bij Herwers Hyundai

In voor een nieuwe auto? Doe dan direct de Dutch Deal en profiteer maxi-
maal van de ongekende voordelen die Herwers Hyundai biedt. Koop wel
vóór 31 maart 2009. Iedereen die voor deze datum een nieuwe Hyundai
aanschaft profiteert of van een ongekende korting die cash wordt uitge-
keerd of van een jaar uitgestelde betaling, bovenop de actieaanbiedingen
die al van kracht zijn.

Het concert wordt geven door het pro-
jectkoor onderleiding van Hans de
Wilde met begeleiding van het ensem-
ble Ars Floreat. Dit is een ensemble
van musici die hun sporen hebben
verdiend in het Radio Filharmonisch
Orkest. Dirigent Hans de Wilde is geen
onbekende in de Achterhoek, zijn uit-

voeringen staan garant voor een hoge
kwaliteit, de pers schreef eerder over
dit Stabat Mater "Helse beproevingen
hemels vertolkt".  Redenen genoeg
voor het kopen van een kaartje. Een
extra reden kan zijn de verkiezing van
de Willibrorduskerk tot mooiste kerk
van Gelderland. Wat kan er mooier
zijn dan het beluisteren van hemelse
muziek in een prachtige entourage.
Voorverkoopadressen:Ludgerusge-
bouw Vierakker, Foto Willemien Vor-
den, Sigarenspeciaalzaak Schimmel
Zutphen, Le Rideau Zutphen, annema-
riewesthuis@chello.nl

Stabat Mater van
Pergolesi in Vierakker

Op vrijdagavond 20 maart vindt er
een concert plaats in de St Willi-
brorduskerk te Vierakker. Op het
programma staan o.a. het Adagio
van Albinoni en het Stabat Mater
van Pergolesi.

Hierdoor moet het bouwvergunnings
verleningstraject bij de gemeenten ge-
middeld twee tot vijf weken sneller
kunnen verlopen. Dit initiatief is
uniek in Nederland. De gemeenten en
Bouwend Nederland hopen hiermee
hun klanten en inwoners nog beter
van dienst te zijn. Wethouder André
Baars van de gemeente Bronckhorst is
één van de initiators van de Formule 1.
Hij zegt: “Bij een bouwvergunnings-
proces komt best veel kijken en met

het handige Formule 1 vierstappen-
plan en de checklist wordt in één oog-
opslag duidelijk wat nodig is voor een
gemeente om de aanvraag in behande-
ling te kunnen nemen. We vinden het
belangrijk om altijd te blijven kijken
naar hoe we de dienstverlening aan
onze klanten nog verder kunnen ver-
beteren en dit is een mooi voorbeeld.”
Hans Siep van Bouwend Nederland
Achterhoek en Liemers voegt toe: “Als
overheid en bedrijfsleven hebben we

hier samen de schouders onder gezet
met als resultaat een mooie tijdswinst
in het vergunningsproces.” 
De verbeterde aanpak is een actie die
onder andere versneld is door de zoge-
naamde Werkfabriek over de aanpak
van de economische crisis die de Regio
Achterhoek, gemeenten en het be-
drijfsleven onlangs hielden om samen
te bekijken op welke wijze bepaalde
dienstverlening sneller kan. Onlangs
ondertekenden de deelnemende ge-
meenten en Bouwend Nederland de
Formule 1 invoeringsovereenkomst in
het gemeentehuis van Doetinchem.
De gemeenten en Bouwend Neder-
land informeren aannemers, architec-
ten, adviesbureaus en dergelijke in
hun gemeenten binnenkort over de
nieuwe, verbeterde bouwvergunnings-
aanvraag.

Vergunningsprocedure verloopt daardoor twee tot vijf weken sneller

Gemeenten en Bouwend Nederland Achterhoek 
en Liemers ondertekenen invoeringsovereenkomst
voor bouwvergunningen

Samen met Bouwend Nederland Achterhoek en Liemers hebben de
gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem,
Lochem, Montferland, Oost Gelre,  Oude IJsselstreek, Winterswijk en
Zutphen afgesproken per half maart een verbeterde bouwvergunnings-
procedure in te voeren: de ‘Formule 1 voor een bouwvergunning’. Door
een eenvoudig actieoverzicht moet het voor aanvragers mogelijk zijn de
aanvraag beter en vollediger in te dienen, waardoor de vergunningsaan-
vraag sneller kan worden behandeld.

Wethouder André Baars van de gemeente Bronckhorst snijdt de taart aan na de ondertekening.

Vaak wuiven ze complimenten weg
omdat ze denken dat de ander het
niet echt meent en ze vinden het
moeilijk om kritiek te krijgen of te ge-
ven. De mening van anderen is altijd
belangrijker dan de eigen mening en
je vermijdt ruzies voor de lieve vrede.
Als je dit in jezelf herkent en het wilt
veranderen, is het goed om deel te ne-

men aan de sociale vaardigheidstrai-
ning (SOVA). Tijdens de training wordt
aandacht besteed aan contacten leg-
gen, nee zeggen, omgaan met schuld-
gevoelens, omgaan met kritiek en met
complimenten, niet meer over je heen
laten lopen en voor je eigen mening
uit te komen. De groep komt met in-
gang van dinsdag 12 mei acht keer bij
elkaar van 15.30 tot 17.30 uur bij J.O.
Plutus, Missetstraat 9 in Doetinchem.
Voor informatie en aanmelding kun je
contact opnemen met Martijn Wesse-
ling, maatschappelijk werker van Sen-
sire. Hij is bereikbaar via tel. 0314-
356034 of via de e-mail op m.wesse-
ling@sensire.nl of met Anneke van
Oorde, maatschappelijk werker van
IJsselkring. Zij is bereikbaar via tel.
(0314) 34 19 19 of via de e-mail op 
a.v.oorde@ijsselkring.nl

Sensire en IJsselkring organiseren
sociale vaardigheidstraining
Dinsdag 12 mei start het maat-
schappelijk werk van Sensire, sa-
men met IJsselkring een sociale
vaardigheidstraining voor jonge-
ren van 15 tot en met 18 jaar uit de
gemeenten Bronckhorst en Doetin-
chem. De training is bedoeld voor
jongeren die het moeilijk vinden
contacten te leggen en te onder-
houden. Voor jongeren die vaak ‘ja’
zeggen, terwijl ze ‘nee’ bedoelen.
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Belastingspreekuur
woensdag 25 maart 2009, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Ambtshalve wijziging Wet milieubeheer/
Algemene wet bestuursrecht Nannoka Vulcanus 
Industries B.V. Doetinchem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken 

bekend dat zij de ontwerpbeschikking hebben 

opgesteld met betrekking tot de wijziging van de 

vergunning ingevolge de Wet milieubeheer die op 

2 oktober 2008 onder nummer MPM13836 door 

Gedeputeerde Staten van Gelderland is verleend 

aan Nannoka Vulcanus Industries B.V. voor de 

inrichting, gelegen aan de Keppelseweg 347-353 

te Doetinchem.

De wijziging betreft het volgende.

In voorliggend besluit herstellen wij het door ons 

op 2 oktober 2008, onder nummer MPM13836 

genomen besluit, waarin - met toepassing van 

artikel 8.23 van de Wet milieubeheer - in het 

belang van de bescherming van het milieu de aan 

Vulcanus verleende vergunningen zijn aangepast.

Het betrof een aanscherping van de voorschriften 

met betrekking tot de diffuse stof-emissies door 

activiteiten of handelingen op het buitenterrein 

van de inrichting.Tegen deze aanscherping is door 

Vulcanus beroep ingesteld bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. Gezien de 

beroepsgronden zijn wij thans van oordeel dat 

de voorschriften verbonden aan dit besluit 

moeten worden aangepast.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de destijds 

verleende vergunning wordt aangepast door middel 

van het laten vervallen van een aantal voorschriften 

dan wel het aanvullen met nieuwe voorschriften.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de stukken die 

daarbij horen, liggen ter inzage van 19 maart 2009 

tot en met 29 april 2009.

Bij de gemeente Doetinchem:

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 te Doetinchem;

Tijden: maandag tot en met donderdag van 9.00 uur 

tot 15.00 en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur 

en na kantooruren op dinsdag van 17.30 uur tot 

19.00 uur na telefonische afspraak,

tel. (0314) 377 377.

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het 

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de 

dag van terinzagelegging kan een ieder naar keuze 

schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over 

de ontwerpbeschikking naar voren brengen.

Ingediende zienswijzen worden met de stukken 

ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden 

aan Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding 

van het registratienummer dat onderaan deze 

kennisgeving staat. De zienswijzen kunnen ook 

gefaxt worden naar nummer (026) 359 83 50.

Voor een mondelinge zienswijze, voor een 

mondelinge toelichting of voor het maken van 

een afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt 

u contact opnemen met mevrouw G. Caerteling,

tel. (026) 359 85 65 van de afdeling Vergunning-

verlening of met het Klant Contact Centrum,

tel. (026) 359 83 48 van de provincie Gelderland.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 

mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen 

de ontwerpbeschikking, kunnen tegen de later vast 

te stellen definitieve beschikking beroep instellen,

mits wordt aangetoond dat men belanghebbende is.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een 

belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks 

bij een besluit is betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen 

zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die 

onderdelen van de definitieve beschikking beroep 

instellen die ten opzichte van de ontwerp-

beschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 23 februari 2009

nr. MPM16572

Donderdag 26 maart
Open Huis Groenlo

16.00 - 20.00 uur
Onder het genot van een hapje en een drankje.

(i.v.m. dit open huis vestigingen Hengelo en Ruurlo 

vanaf 15.00 uur gesloten).

..... alss hett méérr moett hebbenn ...

ACTIE: APRIL

10% korting 

op alle 
raamdecoratie/

binnenzonwering 
van 

Sunway

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

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

Het schilderen beu!
Bel ons en wij zorgen voor kunststof kozijnen!

Aaltenseweg 42a � 7025 DN Halle � Telefoon (0314)632235 
Mob. 06-21573562 � Mail eftbouwservice@hetnet.nl � Website www.eftbouw.nl

(dealer CesarKozijn)

Kunststof Kozijnen � Deuren � Schuifpuien � Dakkapellen
Screens � Zonwering � Gevelbekleding
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* Snoeien van bomen
*  Rooien en vellen van bomen
* Stronken wegfrezen 
*  Versnipperen 
*  Plaatsen van stormankers
*  (ver)planten van bomen
* Boomveiligheidscontroleur (VTA)
*  European Treeworker 
*  European TreeTechnician

Z.E. weg 83a / BAAK / 0575 – 441048
www.coditboomverzorging.nl

MMaakk nùù eenn afspraakk voorr  
         eenn voorjaarsbeurt::  
* verticuteren van het gazon 
* snoeien van borders en hagen 
* bemesten van beplanting 

www.hoveniersbedri j fevers.nll         

BAAK,, 0575-441048

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

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

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

KAPSALON

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

VOORJAARSVOORDEEL
Tegen inlevering van deze bon 

voor iedere 2e gast 
het hoofdgerecht GRATIS

Deze aanbieding is geldig t/m 9 april

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Boldijk 5a, 7021 JA Zelhem

• zadelpassen

• zadelreparatie

• zadels op maat

(MSFC gecertificeerd)

Bel 06-13691852 of ga naar
www.oldehietmoat.nl voor meer informatie.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm



Aan het begin van de lente op 22 maart zullen diverse
participanten u laten genieten van de Lente in de Achterhoek!

Zowel op culinair gebied als life-style, bijzondere demonstraties de
nieuwste lente tuinen als het wonen met lef. Alle deelnemers komen
uit de Achterhoek met liefde voor het vak!
U kunt letterlijk en figuurlijk de lente komen proeven bij de diverse
deelnemers. Tevens zal er een voorjaars modeshow te zien zijn op de
catwalk met en voor kinderen, paardensporters, vrijetijdskleding en
natuurlijk een voorjaars make up met de nieuwste trends in lente
kapsels.

De vaandelzwaaiers van het Willibrordus Gilde zullen gaan vaandelen
deze middag. Dit en natuurlijk alle andere voorjaars/lente thema's
kunt u bewonderen in de mooie tuin van onze Orangerie van kasteel
Huize Ruurlo!

Graag ontvangen wij u tussen 11.00 en 17.00 uur!
(Parkeren kan aan de Stapeldijk of aan de Vordenseweg)

Entree voor volwassen € 5,= en kinderen € 2,
Orangerie Ruurlo - http://www-orangerie-ruurlo.nl

Lente fair zondag 22 maart 2009
van 11.00 - 17.00 uur - in de tuinen rondom de Orangerie Huize Ruurlo 

Hondensalon

Christel Geerligs

rijksgediplomeerd hondentrimster
  beukenoot 36 ruurlo
telefoon: 0573-461039

Voor volledige vacht verzorging van uw hond.
  Behandeling volgens afspraak.

Bakkerij 
Oude Wesselink

Varsseveldseweg 30,
7131 BJ Lichtenvoorde
Tel. 0544-371239

Dorpsstraat 3
7261 AT Ruurlo
Tel. 0573-451386

R & I MotorSport
Dorpsstraat 35, 7261 AV  Ruurlo

Tel. 0573-454320, Fax  0573 454487

info@ri-motorsport.nl
www.ri-motorsport.nl

Volvo Harrie Arendsen 

Groenloseweg 13a

7261 AM  Ruurlo.

tel. 0573-452743.

Hannie Morssinkhof Lingerie

Dorpsstraat 4
7261 AW Ruurlo
(0573) 45 30 70

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

Autobedrijf Wassink
Borculo B.V.
ERKEND REPARATEUR

Ruurloseweg 45
7271 RS Borculo
Postbus 110
7270 AC Borculo
Tel. : (0545) 27 14 80
Fax : (0545) 27 47 29
E-mail: borculo@wassink.com
Internet: www.wassink.com

Kuenen, keurslager
Dorpsstraat 66, 7261 AX  Ruurlo
tel. 0573-451337, fax. 0573-453068
www.kuenen.keurslager.nl

Specialiteit Naegelholt

wonen en slapen
Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Pandora Bloom & Style 
Dorpstraat 78
7261 AX Ruurlo
T: (0573) 221680
E: info@pandora-ruurlo.nl

Dorpsstraat 33, 7261 AV  Ruurlo

0573 453165

www.cavalettiruitersport.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 12, 17 maart 2009

Boomfeestdag wordt dit jaar uit-
bundig gevierd in Bronckhorst.
Op 18 maart komen ruim 680
schoolkinderen naar het voetbal-
terrein van Pax in Hengelo om een
klimaatbosje op te halen. De kinde-
ren worden welkom geheten door
wethouder Glasbergen, samen
met directeur-generaal van het
ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, Anita Wouters,
en directeur van Landschapsbeheer
Nederland, Mieke Van Heuven.
Helga van Leur, de bekende weer-
vrouw van rtl4, presenteert de och-
tend en vertelt iets over het klimaat.
Als uitsmijter treedt Ali B. op voor
de schoolkinderen. Daarna planten
wethouder Glasbergen, directeur-
generaal Wouters en mevrouw Van
Heuven het eerste klimaatbosje bij
het in aanbouw zijnde nieuwe ge-
meentehuis. Vervolgens gaan de
bomen op de andere locaties in
Bronckhorst de grond in. Helaas
voor de overige kinderen en belang-
stellenden in Bronckhorst: het is
een besloten bijeenkomst. 

Puzzelen voor het klimaat
Alle basisscholen in Bronckhorst
doen mee aan de actie 'Klimaat-
bosjes voor de Toekomst', die op
Boomfeestdag wordt gehouden.
Elke school heeft een puzzelstuk
ontvangen, dat ze op 18 maart sym-
bolisch kunnen inleveren voor drie
walnootbomen. Deze bomen vormen

samen een klimaatbosje. De puzzel
laat een luchtfoto zien met daarop
alle locaties van de klimaatbosjes.
Enkele kinderen zetten de puzzel ter
plekke in elkaar op een speciale in-
formatie-picknicktafel. Deze tafel
wordt als blijvende herinnering aan
de actie bij het nieuwe gemeente-
huis geplaatst. De scholen planten
de bomen in hun eigen dorp. Dus bij-
na elk Bronckhorster dorp krijgt op
deze manier een klimaatbosje. 

Commissaris van de Koningin doet
aftrap
De Commissaris van de Koningin
van Gelderland, de heer Cornielje,
bezocht op 16 maart de Wolfers-

veenschool in Zelhem. Dit als op-
maat voor de actie Klimaatbosjes
voor de Toekomst op Boomfeestdag.
Hij overhandigde samen met burge-
meester Aalderink de eerste drie
walnotenbomen aan de school en
plantte het eerste boompje op het
schoolplein. 

Spaar de Bomen
Het thema van deze 53ste Boom-
feestdag is: Spaar de Bomen. Het
thema is gekozen om aandacht te
vragen voor bomen in steden en dor-
pen. In Bronckhorst worden op deze
dag dus klimaatbosjes geplant.
Klimaatbosjes bestaan uit minimaal
drie walnotenbomen geplant in een

driehoek. Deze driehoek symboli-
seert het gevaar van de klimaatver-
andering en roept iedereen op om
een bijdrage te leveren aan het ver-
kleinen van het klimaatprobleem. 

Het project 'Klimaatbosjes voor
de toekomst' is een initiatief van
Landschapsbeheer Nederland en
DE LANDSCHAPPEN en wordt uit-
gevoerd door Landschapsbeheer
Gelderland. Het is onderdeel van de
landelijke klimaatcampagne HIER
en wordt financieel mede mogelijk
gemaakt door de Nationale Postco-
de Loterij.

Ali B voor 'Klimaatbosjes' in Bronckhorst
680 kinderen planten ruim 30 'Klimaatbosjes voor de toekomst' met Boomfeestdag

Bijna iedereen krijgt er vroeg of laat
in zijn leven mee te maken: mantel-
zorg. Het kan gaan om de zorg voor
uw chronisch zieke partner, broer
of zus, of voor uw dementerende
ouder of om de zorg voor uw kind
met een beperking. Het is geen be-
wuste keus, maar de zorg komt op
uw pad door de relatie die u met ie-
mand heeft. U doet het uit liefde
en/of plichtsbesef. Bij sommigen
gaat het om een aantal uren per
week, anderen zorgen 24 uur per
dag voor iemand in hun nabije om-
geving. Mantelzorgers hebben het
soms zwaar. Om de zorg goed vol te
kunnen houden is het belangrijk dat
zij ook goed voor zichzelf zorgen.

Én dat ze hulp krijgen wanneer dat
nodig is.

De komende weken leest u op deze
gemeentepagina's over mantelzorg
en over de ondersteuning die man-
telzorgers kunnen krijgen.
Volgende week vertelt een bekende
mantelzorger uit de gemeente
Bronckhorst zijn verhaal.

Alvast meer weten over mantelzorg
en de ondersteuning voor mantel-
zorgers? Bel met het Steunpunt
MantelZorg van de VIT Oost-Gelder-
land, tel. (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorg, wat is dat eigenlijk?

Vanaf de weg is het inmiddels goed
te zien: de bouw van het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst
vordert gestaag. Om u als inwoner
van Bronckhorst op de hoogte te
houden van de laatste ontwikkelin-
gen, vindt u voortaan maandelijks
deze rubriek op de gemeentepagi-
na's.

Eind oktober 2008 was de aftrap
voor de nieuwbouw. Sindsdien is er
heel veel gebeurd. BAM Utiliteits-
bouw sloeg 300 heipalen, stortte de
wanden van de kelder en bracht de
fundering aan. Daarna begon het
'stapelen' van de prefab binnen-
spouw bladen: complete betonnen
wand- en vloerelementen van soms
wel tien meter lang en 17.000 kilo
per stuk, die met enorme kranen

op de plek worden gezet. Om al
deze onderdelen exact passend in
elkaar te kunnen zetten, is veel
denkwerk in het voortraject vereist.
Als de elementen hoger zijn dan
3.30 m, moeten ze liggend vervoerd
worden. Voor plaatsing worden ze
dan gekanteld in een kantelapparaat
(zie foto). 

Duurzaamheid
In het kader van zorg voor het
klimaat bouwen we het nieuwe ge-
meentehuis zo duurzaam mogelijk.
Door optimale isolatie, het gebruik
van zonnepanelen, aardwarmte en
voor de ramen drielaags hoogisole-
rend glas en luiken, wordt ons
gemeentehuis straks het gemeente-
huis met het laagste energieverbruik
in het land!

Nieuwbouwnieuws

Plaatsing van de prefab binnenspouw bladen na kanteling in het kantelapparaat



Het loket van de afdeling Werk,
inkomen en zorg in het gemeente-
huis is i.v.m. een 2-daagse training

op 26 en 27 maart 2009 gesloten.
Vanaf 30 maart zijn wij u graag
weer van dienst.

Afdeling Werk, inkomen en zorg

26 en 27 maart gesloten

In tegenstelling tot wat u vorige
week op deze gemeentepagina's kon
lezen, beschikt Bronckhorst wel
over lokale TV, te weten Ideaal TV. U
kunt deze zender ontvangen via de 

kabel op onderstaande frequenties. 
Vorden: 726,25 Mhz kanaal 53-
Hengelo: 726,25 Mhz kanaal 53-
Zelhem: 715,75 Mhz kanaal 52-
Steenderen: 256,00 Mhz kanaal S15-
Hummelo en Keppel: 256,00 Mhz
kanaal S15-

Ideaal TV

Jongeren spelen een belangrijke rol
in Bronckhorst. Sinds oktober 2008
houdt een team van enthousiaste
mensen zich bezig met jeugd- en
jongerenwerk in de gemeente. Van-
uit het jeugdbeleid is de afgelopen
jaren onderzocht op welke manier
en met welke opdracht het jonge-
renwerk aan de slag moet. 

Jongerenwerk
In 2008 is er door het Jekk (Jonge-
ren en Kleine Kriminaliteit) uitge-
breid onderzoek gedaan naar het
wel en wee van de jeugd in Bronck-
horst, vooral tieners en jongeren.
Welke groepen zijn er, welke wen-
sen en behoeftes, welke oplossin-
gen voor eventuele overlast en wel-
ke behoefte aan voorzieningen en
hulpverlening? Daar kwam onder
meer uit dat we aan moeten sluiten
bij bestaande faciliteiten en accom-
modaties en dat het aanbod uitge-
breid moeten worden. Daarnaast is
er behoefte aan een jongerenwerker
die groepen op straat helpt en on-
dersteunt met het organiseren van
activiteiten. Het doel is om deze jon-
geren te leren hoe ze dit uiteindelijk
zelf kunnen doen.

Sportbuurtwerker
Vanuit de gemeente ondersteunt
een sportbuurtwerker sinds 2008
het jongerenwerk met sportactivitei-
ten. Hij probeert hiermee zowel de
basisschooljeugd als de jongeren in
beweging te krijgen. Op dit moment
loopt bijvoorbeeld, in samenwerking
met een groep jongeren uit Hengelo,
een graffitiproject bij de sporthal in
combinatie met een sportactiviteit.
Ook zijn de jongerenwerkers in
overleg met jongeren om jongeren-
centrum Try-out weer te kunnen
openen. 

Even voorstellen:

Taco Jansen is jeugdhulpverlener
en werkt vanuit het Jekk.
Zijn belangrijkste taken zijn: 
- signaleren hulpvragen en proble-

men bij jongeren
- hulpverlening aan individuele

jongeren
- geven van informatie en advies

aan jeugd, direct of via jongeren-
werk, scholen, internet etc.

Robbert Bonsink is sportinstructeur
en werkt vanuit de Gelderse Sport-
federatie.
Zijn belangrijkste taken zijn:
- organiseren van sportactiviteiten

met kinderen, tieners en jongeren,
onder andere samen met de
Brede School (Hummelo)

- jongeren stimuleren om actief
met sport bezig te zijn

Jeroen Otten is ambulant jongeren-
werker en werkt vanuit de Stichting
Carion.
Zijn belangrijkste taken zijn:
- benaderen van groepen jongeren

en contact leggen
- signaleren en onderzoeken van

wensen en behoeften
- meewerken aan het voorkomen

van overlast
- organiseren van activiteiten met

de jongeren

Jan Ottink is teamcoördinator en
werkt ook vanuit de Stichting Carion.
Zijn belangrijkste taken zijn:
- coördinatie team jongerenwerk
- contacten leggen en onderhouden

met gemeente, organisaties en
vrijwilligersgroepen

- stimuleren vrijwilligerswerk

Jongerenwerk in Bronckhorst

Het team jongerenwerk, met van links naar rechts: Robbert, Jeroen, Taco en Jan.

In 2008 voerde de gemeente een nieuw afvalinzamelingsysteem in, het volume-
systeem. Hierbij betalen huishoudens naast een vast basistarief dat voor ieder
huishouden hetzelfde is, een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van de
containers (groen en grijs) die ze hebben gekozen. De gemeente biedt de keuze
uit containers met een volume van 240, 140 of 80 liter. Kleinere containers zijn
goedkoper dan grotere. Minder afval aanbieden door beter te scheiden loont
dus. De gemeente biedt een groot aantal voorzieningen om uw afval gescheiden
in te leveren. En dat doet u in groten getale! Berkel Milieu heeft de cijfers op een
rij gezet van het ingezamelde afval in 2008 ten opzichte van 2007. Dit heeft de
volgende goede resultaten opgeleverd in kilo's afval:

2007 2008
Restafval 8.141.112 7.735.426 = 5,0 % minder restafval  
GFT 6.453.113 6.570.219 = 1,8 % meer GFT
Glas 801.916 972.084 = 21,2 % meer glas
Papier 3.050.166 3.332.193 = 9,2 % meer papier
Drankpakken 36.090 69.210 = 91,8 % meer drankpakken

(dit kon voorheen maar op twee plaatsen, in Vorden en 
in Kranenburg, ingeleverd worden en nu in 18 kernen)

Snoeiafval 548.657 821.526 = 49,7 % meer snoeiafval (ook dit kan nu veel makkelijker 
doordat u per keer 2m3 snoeiafval gratis weg kunt
brengen naar de afvalbrengpunten in Zutphen en
Doetinchem en de groendepots in Vorden en Steenderen)

Wethouder Baars van milieu: “Ik ben erg blij met deze resultaten. Het is goed voor het milieu. Al het afval dat we ge-
scheiden inzamelen wordt hergebruikt. Hierbij bedank ik u als inwoner dan ook bijzonder voor uw grote inzet om het af-
val zo goed mogelijk in te zamelen en ik hoop dat u dit massaal blijft doen. Binnenkort ook met kunststofverpakkingen!”

Afvalinzameling in Bronckhorst sterk verbeterd met volume-

systeem

De verwarmde buitenzwembaden in
Bronckhorst gaan op 18 april (Burg.
Kruijffbad, Steenderen) en op 26 april
('t Elderink, Hengelo, Hessenbad,
Hoog-Keppel en In de Dennen, Vorden)
open. Nieuw dit jaar is dat het vanaf
aankomend zwemseizoen mogelijk
is om met één abonnement een duik
te nemen in alle vier de Bronckhor-
ster openluchtzwembaden, dus nu
ook in In de Dennen in Vorden. De
voorverkoop van abonnementen
door de gemeente is gestart. 
Vóór 31 maart a.s. kunt u bij ons een
abonnement tegen gereduceerd
tarief bestellen. Zwemliefhebbers
kunnen ook op 25 maart een abon-
nement met korting reserveren bij
de sporthallen in Steenderen en
Hoog-Keppel en bij het zwembad in
Hengelo (Gld). In beide gevallen wordt
het abonnement opgestuurd. Voor de
voorverkoop bij en informatie over
zwembad In de Dennen in Vorden
verwijzen wij u naar hun website 
www.zwembad-indedennen.nl.

Tarieven
De tarieven zijn voor alle vier de
zwembaden gelijkgetrokken en
stijgen over het algemeen iets ten
opzichte van de tarieven van 2008.
Voor de gemeente is een 65-plus
abonnement nieuw, met een korting
van 15% ten opzichte van een volwas-

senabonnement. In de voorverkoop
liggen de prijzen van alle abonne-
menten ongeveer 15% lager dan in
het seizoen zelf. 

Voorverkoop gemeente
Abonnementhouders van vorig jaar
kregen al een brief van de gemeente
met een aanmeldformulier dat zij tot
31 maart in kunnen sturen, waarbij
zij de gemeente machtigen om het
verschuldigde bedrag voor een
abonnement van hun rekening af te
schrijven. Tarieven en aanmeldfor-
mulieren zijn ook te vinden op
www.bronckhorst.nl. Wanneer
zwemliefhebbers geen gebruik wil-
len maken van deze gelegenheid,
maar contant willen betalen, dan
bestaat nog de mogelijkheid om een
abonnement met korting aan te vra-
gen op 25 maart 2009 van 15.00 tot
18.00 uur bij de sporthallen in Steen-
deren en Hoog-Keppel en het zwem-
baden in Hengelo (Gld). Abonne-
menten kunnen niet gelijk worden
meegenomen, maar worden later
nagestuurd. 

Ook zin om regelmatig baantjes
te gaan trekken of een duik te ne-
men in één van de Bronckhorster
zwembaden? Koop een abonne-
ment!

Voorverkoop abonnementen

Bronckhorster buitenbaden van start

Zwemmen in Bronckhorst in vier openluchtbaden
met één abonnement

Zoals eerder bekendgemaakt, ligt
het voorontwerp van het bestem-
mingsplan 'Zelhem Dorp' van
12 februari t/m 25 maart 2009 ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling in het
gemeentekantoor. U kunt alle stuk-
ken ook inzien op onze website
www.bronckhorst.nl.
U heeft dus nog één week om het
voorontwerp in te zien en desge-
wenst een inspraakreactie te geven!

Eén nieuw plan voor de hele kern
Een groot deel van de bestemmings-
plannen binnen de gemeente
Bronckhorst is sterk verouderd,

dat wil zeggen ouder dan 10 jaar.
Ook zijn er soms grote verschillen
tussen 'oude' en 'nieuwe' plannen
wat betreft opzet en methodiek.
Daarom gaat de gemeente alle be-
stemmingsplannen actualiseren. Zo
ook de bestemmingsplannen voor
de kern Zelhem. Het bestemmings-
plan 'Zelhem Dorp' wordt één nieuw
bestemmingsplan dat de vele oude
bestemmingsplannen voor de kern
vervangt. De bestaande bestem-
mingsregeling uit die oude plannen
vertalen we naar een eenduidige be-
stemmingsregeling die is aangepast
aan actuele inzichten en ontwikke-
lingen. 

Komt dat zien!
Als u in het gebied woont of daar
belangen hebt, adviseren wij u zeker
om het voorontwerp van het
bestemmingsplan te bekijken!

Bestemmingsplan Zelhem Dorp nog één week ter inzage

Madd day (Make a difference day)
is de dag dat we in Nederland het
vrijwilligerswerk in het zonnetje
zetten. Dit jaar is Madd day op
21 maart a.s. De dag dat in Bronck-
horst ook de zwerfvuilschoonmaak-
actie is en de Open dag van de zorg. 
Om onze waardering voor alle
inwoners die vrijwilligerswerk ver-

richten te uiten, doet een aantal
leden van b en w en de gemeente-
raad mee aan de zwerfvuilschoon-
maakactie in de buitengebieden van
Bronckhorst. Wethouder Anne van
Kuil, die Zorg in haar portefeuille
heeft, bezoekt die dag verzorgings-
huis De Bleijke in Hengelo en
Woonzorgvoorziening De Gouden
Leeuw in Zelhem.

Gemeente besteedt aandacht aan

Madd day



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse zandwegen, ontheffing op de afsluiting voor gemotoriseerd verkeer,

16 mei 2009 van 09.30 tot 16.00 uur, camperclub
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Milano's Weiland Games,

14 t/m 28 september 2009, stichting Noabers Bronckhorst
• Hengelo (Gld), 13 juni van 10.30 tot 14.00 uur rommelmarkt, 12 en 13 juni afsluiten parkeer-

plaats bij sporthal De Kamp, Chr. muziekvereniging Crescendo 
• Hengelo (Gld), loterijvergunning, 1 mei t/m 8 juli 2009, schutterij E.M.M.
• Hengelo (Gld), Stellingweg, overnachting met ± 40 campers buiten een kampeerterrein,

15 en 16 mei 2009, camperclub
• Hengelo (Gld), terras Spalstraat 44, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis,

8 juli van 08.00 tot 00.30 uur en 12 juli 2009 van 11.00 tot 20.00 uur, grandcafé De Egelantier
• Hummelo, Broekstraat 12, 23 mei 2009, achtjarig jubileumfeest met livemuziek van 18.00 tot

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

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

• Keijenborg en omgeving, loterijvergunning, 2 mei 2009, Keijenborgse Boys
• Steenderen, parkeerplaats Super de Boer, 14 juni 2009, rommelmarkt, ontheffing Winkeltij-

denwet van 11.00 tot 15.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.00 tot 15.00
uur, stopverbod Burg. Smitstraat, muziekvereniging Nieuw Leven

• Vorden, Hamsveldsezijweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten feest,
16 mei 2009, J.W.A. Krabbenborg en mevr. A. Stoffels

• Vorden, kasteelweide Horsterkamp/Ruurloseweg, 19 t/m 23 augustus 2009, castle fair van
10.00 tot 18.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent voor catering, stopverbod gedeelte
Ruurloseweg en Schuttestraat, Castle Events BV

• Zelhem, Halseweg 27A, 21 april t/m 18 mei 2009, innemen standplaats, stichting Osteoporose
Cashfinding Nederland (OCN)

• Zelhem, Slangenburgweg, 2 mei 2009 van 18.30 tot 01.30 uur, Nederlandstalig muziekfestival,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, Mega Mensink B.V.

Bouwvergunningen 
• Baak, Helmichstraat 9, bouwen berging
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 56A, veranderen schuur 
• Halle, Halseweg 47, bouwen carport
• Halle, Heurneweg 12, bouwen kantoor
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen cursusruimte
• Hummelo, Dorpsstraat 3-5, verbouwen boerderij in twee woningen
• Hummelo, Rijksweg 144, veranderen woning 
• Keijenborg, Weeninkweg 1, bouwen werktuigenberging
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, verbouwen woning en bouwen schuur 
• Steenderen, Spaensweertweg 2, plaatsen overkapping
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 4, bouwen dakkapel
• Vierakker, Heerlerweg 1, plaatsen zonnepanelen
• Vorden, de Eendracht 27, bouwen overdekt terras
• Vorden, het Jebbink 9B, tijdelijk plaatsen verblijfsunits
• Wichmond, Hackforterweg 22, vergroten garage/woning
• Zelhem, Groen van Prinstererstraat 8, vergroten garage
• Zelhem, Kruisbergseweg 52, bouwen bedrijfswoning
• Zelhem, Oude Loorweg 2, bouwen woning met garage

Aanvragen

B en w zijn van plan zijn van plan als gevolg van artikel 3 van de Drank- en Horecawet vergunning
te verlenen aan het Protestantse Stichting Kerkelijk Ontmoetingscentrum voor het uitoefenen
van een horecabedrijf in de inrichting Beukenlaan 30 in Hengelo (Gld). Aan de te verlenen ver-
gunning worden beperkingen en/of voorschriften verbonden.

Zienswijze indienen?
Tegen dit voornemen kan een belanghebbende binnen vier weken na de dag van bekendmaking
van dit voornemen schriftelijke zienswijze indienen bij b en w. De zienswijze dient het volgende te
bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het concept-
besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van de zienswijze en de ondertekening.

Drank- en Horecawet

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 maart 2009:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. rommelmarkt in sporthal 't Jebbink,

15 maart en 23 t/m 29 maart 2009, Ronny Leunk marktkraamverhuur
• Vorden, sporthal 't Jebbink, 29 maart 2009, snuffel-/rommelmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet

van 10.00 tot 16.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal 't Jebbink, Ronny Leunk markt-
kraamverhuur

Verzonden op 9 maart 2009:
• Baak, kerkplein/gedeelte Pastoriestraat, ontheffing Winkeltijdenwet i.v.m. rommelmarkt,

3 mei 2009 van 10.00 tot 17.00 uur, De Vrienden van de Parel van Baak
Verzonden op 10 maart 2009:
• Wichmond, Dorpsstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. symposium en bedrijfsope-

ning, 7 april 2009, GeoComfort B.V.
Verzonden op 11 maart 2009:
• Baak, parkeerplaats Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van kaas, zuivelproduc-

ten en snoep, dinsdagmiddagen van maart t/m december 2009, L.B. Nieuwenhuis
• Bronckhorst, wandelvierdaagse, 18 t/m 21 augustus 2009, stichting Achterhoekse

Wandel4daagse
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, rommelmarkt, 23 mei 2009 van 10.00 tot 15.00 uur, muziekvereni-

ging Euterpe
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 26 april 2009, concert van 14.00 tot 18.00 uur, tijdelijke

gebruiksvergunning, verloting, Koninklijke Harmonie Concordia Hengelo (Gld)

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), triatlon vanaf zwembad 't Elderink, 14 juni 2009 van 07.00 tot 16.00 uur, stichting
Triatlon Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41A, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwe-
lijksfeest, 24 april 2009, A.G.J. Buunk en mevr. B. Berenpas

• Hoog-Keppel en omgeving, Keppelrun, een prestatieloop met diverse afstanden, 14 juni 2009
van 09.00 tot 14.00 uur, Hessenrijders

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor verkoop kaas, zuivelproducten,
snoep en vleeswaren op vrijdagmiddagen in 2009, H. Nieuwenhuis

• Zelhem, clubgebouw S.E.V., fietstoertocht, 26 april 2009 van 08.00 tot 16.00 uur, toerclub Zelhem
• Zelhem, marktplein, 29 april 2009 van 20.00 tot 00.30 uur, muziekevenement Nacht van Oranje,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, eetcafé De Groes
Verzonden op 12 maart 2009:
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 3, plaatsen bouwcontainer op groenstrook, 16 maart t/m

10 april 2009, bouwbedrijf van der Boom

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 7, vernieuwen schuur
• Keijenborg, Teubenweg 50, bouwen erker, garage en carport

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2009: 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 18, gedeeltelijk verbouwen varkensschuur tot veldschuur
• Wichmond, Ludger 27, bouwen woning met garage
Verzonden op 11 maart 2009:
• Hengelo Gld), Sarinkdijk 25, verbouwen woning
Verzonden op 12 maart 2009: 
• Hummelo, Torenallee 1, verbouwen woning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 10 maart 2009:
• Zelhem, Wassenaarweg 14, bouwen bedrijfshal

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 40, slopen dakbeschot van de woning, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 11 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, slopen drie schuren
• Vorden, Zelledijk 3, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Bergstraat 37, slopen schuur en gedeeltelijk slopen woning

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1
APV)
Verzonden op 11 maart 2009:
• Zelhem, Nieuw Steeg 1A, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk onder-

houd nabij eerder genoemd adres

Kapvergunningen
Verzonden op 12 maart 2009:
• Laag-Keppel, vellen van twee iepen, geen herplantplicht
• Zelhem, Hemstede 1, vellen van één lindeboom, herplant verplicht: één lindeboom

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de rommelmarkt is op 3 mei 2009 van 09.00 t/m 19.00 uur de Pastoriestraat,

tussen 't Baaken en het Concordiagebouw, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens de rommelmarkt van muziekvereniging Euterpe op 23 mei 2009 geldt een stop-
verbod op de Halle-Nijmanweg, tussen de Nijmansedijk en de gemeentegrens

• Hengelo (Gld), in verband met een buurtfeest is De Vloed, van huisnummer 5 t/m 29, vanaf 3 juli
18.00 t/m 5 juli 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de triatlon op 14 juni 2009 is de Elderinkweg, tussen de Rondweg en de
Berendschotstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, tijdens de Keppelrun op 14 juni 2009 is de Monumentenweg van 09.30 tot 14.00
uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Laag-Keppel en Hoog-Keppel, tijdens de Achterhoekse Wandel4daagse op 18 augustus 2009,
zijn de IJsselweg in Laag-Keppel, tussen de Slondeweg en de Jonker Emilweg, en de Jonker
Emilweg in Hoog-Keppel, van 08.30 tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

• Wichmond, tijdens een symposium en bedrijfsopening op 7 april 2009 van 08.30 tot 22.30 uur zijn
de Dorpsstraat, tussen de Baakseweg en de Lankhorsterstraat, en de Lankhorsterstraat afge-
sloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer en geldt op de Lankhorsterstraat, vanaf
de Baakseweg t/m sportcomplex De Lankhorst, een stopverbod aan de westzijde van de weg

• Zelhem, tijdens de Nacht van Oranje is de Markt op 29 april 2009 van 16.00 tot 01.00 uur de dag
daarop volgend afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de open zondag op 29 maart 2009 is de Brinkweg, tussen de huisnummers 15A
en 17, vier maal 15 minuten afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en
sloopvergunningen), of Openbare werken (kapvergunningen). 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 onderteke-
ning.

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Reconstructie verhoogd kruisingsvlak Zomerweg/Hulsevoortseweg in
Achter-Drempt
Op 16 maart jl. zijn wij gestart met het aanpassen van het verhoogde kruisingsvlak op kruising
Zomerweg/Hulsevoortseweg in Achter-Drempt. Het verhoogde vlak wordt aan alle zijden
verlengd. De opritten worden minder steil dan de huidige opritten. Aansluitend herstraten we het
verhoogde kruisingsvlak Zomerweg/Strengsche veld. Door de werkzaamheden is de rijbaan ca.
vier weken afgesloten. Het is mogelijk dat u hinder ondervindt van de werkzaamheden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Snoeiwerkzaamheden
In verband met snoeiwerkzaamheden aan bomen sluiten wij de volgende wegen af: 
• Hengelo (Gld), van 23 t/m 27 maart 2009, de Menninkweg, tussen de Vordenseweg en de

Hesselinkdijk, en de Hesselinkdijk, tussen de Menninkweg en de Slotsteeg
• Halle, van 16 t/m 27 maart 2009, de Landstraat, tussen de Varsseveldseweg en de Vosweg

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting tijdens de werkzaamheden niet exact aangeven
omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertra-
gen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Werkzaamheden

Reguliere bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 10 maart 2009:
• Vorden, Bedrijvenweg 2 en 4, bouwen bedrijfshal 

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 handte-
kening. 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.

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van
19 maart t/m 29 april 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Almenseweg 60, aanvraag monumentenvergunning voor het aanbouwen van een

veranda aan het hoofdhuis bij de historische buitenplaats Het Enzerinck

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 30 april 2009. Indien u dat wenst worden uw per-
soonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling ziens-
wijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heren
W. Hagens of C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later ontvanke-
lijk beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

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

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Wildenborchseweg 19, voor het uitbreiden van de bestaande minicamping naar 30 

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

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 maart t/m 15 april

Bestemmingsplannen

2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Spalstraat 28, vergroten van de apotheek door middel van een entree, ontheffing

voor het bouwen voor de voorgevelrooilijn, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Kom 1983'
• Toldijk, Lamstraat 12A, bouwen van een vaste mestopslag, ontheffing voor het bouwen buiten

het agrarisch bouwperceel, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2005'
• Zelhem, Smidsstraat 7-9, veranderen winkelpand, ontheffing in verband met strijdigheid van

het gebruik, geldend bestemmingsplan 'Komplan, fase III-IV-V'

Mogelijkheden voor beroep
De bouwplannen liggen van 19 maart t/m 29 april 2009 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handha-
ving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswij-
ze kunt u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze
kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Structuurvisie bebouwd gebied
De gemeenteraad stelde in zijn openbare vergadering van 26 februari 2009 de 'Structuurvisie
bebouwd gebied' vastgesteld. Deze Structuurvisie voor het bebouwde gebied omvat een integrale
ruimtelijke toekomstvisie voor de kernen van de gemeente Bronckhorst. Vooral voor wat betreft
de functies wonen en werken worden concrete keuzes gemaakt als het gaat over ontwikkelingen
in de komende tien jaar. 

Er zijn in totaal 17 zienswijzen tegen het ontwerp van de structuurvisie ingediend. Deze zienswij-
zen en de gemeentelijke reactie daarop zijn gebundeld in de zogenaamde zienswijzennota. De
structuurvisie is op basis van enkele reacties op een aantal punten aangepast (o.a. de toelichting
en de plankaarten). 

De structuurvisie is een 'zelfbindend' document voor de gemeente en niet direct bindend voor
derden. Daarom voorziet de wet ook niet in een verdere rechtsgang tegen het - ten opzichte van
het ontwerp - gewijzigd vaststellen van de structuurvisie. Bij vervolgprocedures (zoals bestem-
mingsplannen, projectbesluiten en ontheffingen) zal dit wel het geval zijn.

De structuurvisie ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Ruimtelijke plannen � Ruimtelijk beleid.

Informatieavond Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Halle Heide

Op 14 oktober 2008 heeft de gemeente de bewoners en omwonenden van het landbouwontwik-
kelingsgebied Halle Heide evenals een aantal belangengroeperingen tijdens een bewonersavond
in zalencentrum Nijhof geïnformeerd over de betekenis van een landbouwontwikkelingsgebied.
Tevens werd het plan van aanpak voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie, het milieu-
effectrapport en het bestemmingsplan toegelicht. Sindsdien is voortvarend gewerkt aan de
ontwikkelingsvisie en het milieueffectrapport.

De gemeente wil betrokke-
nen graag informeren over
de resultaten tot nu toe.

Bewoners in het LOG-
gebied en de bewoners van
panden die er direct aan
grenzen, worden schrifte-
lijk uitgenodigd voor een
informatiebijeenkomst.
Hetzelfde geldt voor een
aantal belangengroeperin-
gen.

Als u geen brief heeft ont-
vangen, maar toch in de di-
recte omgeving woont of
belangen heeft nodigt de
gemeente u van harte uit
voor de informatiebijeen-
komst.

Deze informatiebijeen-
komst wordt gehouden op
24 maart 2009, aanvang
20.00 uur, in zalencentrum
Nijhof, Dorpsstraat 11/13
in Halle.

Ruimtelijk beleid



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wijziging Register Kinderopvang Gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij op basis van art. 46 van de Wet kinderopvang de volgende wijziging
hebben opgenomen in het 'register kinderopvang Gemeente Bronckhorst”:

Gewijzigde locatie:
Naam kinderdagverblijf: 't Holthuisje, kinderdagverblijf op de boerderij
Registernummer: 200404
Adres: Toldijkseweg 39
Postcode en plaats: 7221 DP Steenderen
Tel.: (0575) 45 14 35
Maximale capaciteit: 34 kindplaatsen dagopvang (was 24 kindplaatsen)
Opgenomen in register: 14 december 2004
Aanvangstijdstip exploitatie: 3 januari 2005
GGD-inspectie: 8 januari 2008

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage op de afdeling
Maatschappij en organisatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. Rianne Lenselink,
tel. (0575) 75 04 83.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf
19 maart t/m 29 april 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Bekmansdijk 4

Strekking van het ontwerpbesluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer inge-
trokken, omdat de activiteiten die binnen de inrichting uitgevoerd worden onder de werkingssfeer
vallen van het Besluit landbouw milieubeheer.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-

Wet milieubeheer
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad van Bronckhorst de volgende
regelingen heeft vastgesteld:
• Controleverordening op 3 januari 2005, sinds 1 januari 2005 wordt overeenkomstig deze

verordening gewerkt
• Verordening onderzoek en doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Bronckhorst

op 21 december 2006, sinds 1 januari 2007 wordt overeenkomstig deze verordening gewerkt
• Verordening auditcommissie op 19 oktober 2006, in werking 18 maart 2009, sinds de vaststel-

ling wordt overeenkomstig deze verordening gewerkt

B en w stelden vast:
• Beleidsnotitie nieuwe Wet inburgering op 3 april 2007, sinds 4 april 2007 geven b en w uitvoering

aan deze beleidsregel
• Reglement Burgerlijke Stand op 20 december 2005, in werking sinds 1 januari 2006

Gemeentelijke regelgeving algemeen

gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 30 april 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 750 306.

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 19 maart
t/m 29 april 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Hummelo, Rozegaarderweg 1
• Vorden, Bekmansdijk 4
• Zelhem, Gildenweg 18

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Gratis 2e kaartje
voor Ciske de Rat

W A N S I N K
H E N G E L O  ( G L D . )

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld .) • Tel . (0575) 46 12 05

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
16 maart t/m

22 maart 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Dreft afwas, 
wasmiddel of 

vaatwasproducten
Diverse varianten

Bijv: 1 flacon afwas citroen
à 1,1 liter + 2 flacons 

kleurwas veilig 
vloeibaar à 1.5 liter

9.58

Appelsientje
sinsaasappelsap
Diverse varianten

Bijv. sinaasappelsap
3 pakken à 1 liter

2.17
3.27

Andrélon shampoo 
of crèmespoeling

Diverse varianten

Bijv. shampoo iedere dag
3 flacons `300 ml

Jachtbitter
Kruidenbitter

100 cl

13.99

AH Sla- of
rundervinken
Diverse varianten

Bijv. voordeelpak s-
lavinken 
Altijd laag 6.99

4.99
NU

Kiloprijs2+1 GR
AT

IS

Alle Bonduelle
producten
Diverse varianten

Bijv. crispy mais
2 blikken à 150 gram

0.99

11.49

1.98

1+1 GR
AT

IS

Pampers 
luiers
Diverse varianten

Bijv. baby-dry junior
3 pakken à 37 stuks

22.5029.97

stuks
voor3

2+1 GR
AT

IS 5.00
6.87

stuks
voor3

Nachtwachter op ‘t Enzerinck, maak kennis met de nacht!
Zaterdag 21 maart 2009 van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: Landgoed ’t Enzerinck, 
ingang Almenseweg 58, Vorden.
Opgeven: Natuurmonumenten, 

tel.nr, 0575 - 555560

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Op www.vvvbronckhorst.nl vindt u meer informatie
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De Good Brothers (5-persoons band,
Canada) ontvingen maar liefst acht
keer de prestigieuze Juno Award (Ca-
nada's Grammy Award). Een prestatie
die nog geen enkele andere Canadese
act is gelukt. In 2004 werden ze opge-
nomen in de Canadese Music Hall of
Fame. De Good's stonden op alle grote
podia in de wereld. Tijdens hun shows
weten ze het publiek telkens weer te
pakken met hun uitstekende songkeu-
ze, fraaie vocalen en veel humor. The
Good Brothers nodigen u uit voor een
enerverende avond waarbij u kunt ge-

nieten van hun muziek. Zelf omschrij-
ven ze hun repertoire als "Good time"
muziek. Het omvat diverse stijlen, van
pop- tot en met Keltische muziek. De
Stone Valley Theater Show wordt vaak
genoemd als "het gezelligste theater
van Nederland". De concerten kenmer-
ken zich door hoog gekwalificeerde
acts en een uitmuntend zaalgeluid
(oordoppen zijn niet nodig). www.sto-
nevalley.nl  - kaarten aan de zaal of re-
serveren.
Voor meer informatie zie de rubrieks-
advertentie.

Stone Valley presenteert: 
The Good Brothers

Bruce en Brian (tweeling) en Larry Good (en band) geven een concert op
vrijdag 27 maart bij HRZ "'t Zwaantje",  Zieuwentseweg 1 in Lichtenvoorde.

Zijn ondernemersbloed begon na een
tijdje weer te kriebelen en omdat hij
toch een bedrijfshal leeg had staan
ontstond al gauw het idee om opslag-
ruimtes te gaan verhuren. Via Markt-
plaats werden scheidingswanden ge-
kocht en vervolgens heeft Jan samen
met zijn zoons Dirco en Alex de op-
slagruimtes in de hal gemaakt. Al vrij
snel moest hij 'nee' verkopen en be-

sloot Jan zijn opslagruimtes uit te brei-
den. Samen met oudste zoon Dirco
heeft hij toen een hal gekocht dat deel
uitmaakt van het bedrijfsverzamelge-
bouw aan de Dienstenweg in Vorden.

De opslagruimtes variëren in grootte
van 2 m2 tot 50 m2, zijn geschikt voor
zowel particulieren als bedrijven en
voor vele doeleinden te gebruiken. "

Particulieren kunnen bijvoorbeeld bij
ons hun inboedel opslaan tijdens een
verbouwing of als de nieuwe woning
nog niet klaar is en hun oude woning
al verkocht is. Ook als mensen die
rommelkamer nu eindelijk eens wil-
len opruimen om er bijvoorbeeld een
logeerkamer of werkkamer van te ma-
ken kan men hun spullen bij ons op-
slaan.", zegt Dirco Teeuwen. Andere
mogelijkheden zijn opslag van tuin-
meubels, hobby- of sportartikelen
(bijv. ski-uitrusting), kampeeruitrus-
ting, etc.  "Bedrijven  kunnen bijvoor-
beeld hun voorraden en seizoensarti-
kelen zoals kerstversiering bij ons op-
slaan maar ook winkelinventaris en
gereedschap e.d. Zo kan men de win-
kelruimte optimaal benutten voor de
verkoop",  zegt Jan Teeuwen.

Omdat Teeuwen Opslag geen perso-
neel in dienst heeft en niet op een du-
re A-lokatie gevestigd is kunnen de op-
slagruimtes tegen zeer voordelige ta-
rieven gehuurd worden. "Het is altijd
mogelijk om de opslagruimtes eens
vrijblijvend te komen bezichtigen. Zo
kan men zelf bekijken hoeveel opslag-
ruimte men nodig dient te hebben.
Meestal heeft men uiteindelijk vol-
doende aan een kleinere opslagruim-
te dan men eerst dacht. En dat scheelt
natuurlijk in de prijs!" aldus Jan en
Dirco Teeuwen van Teeuwen Opslag. 

Kijk voor meer informatie op de websi-
te www.teeuwenopslag.nl. Ook kunt u
een e-mail sturen naar  info@teeuwen-
opslag.nl of telefonisch contact opne-
men met Jan Teeuwen, tel.nr. 06-
10433358.

Teeuwen Opslag
het adres voor voordelige opslagruimtes

Teeuwen Opslag verhuurt opslagruimtes van klein tot groot.  De opslag-
ruimtes zijn gevestigd in een hal aan de Dienstenweg in Vorden.
Jan Teeuwen is een paar jaar geleden door problemen met zijn knie en
rug gedwongen gestopt met zijn rijdende winkel waarmee hij ruim 30
jaar zijn klanten in Warnsveld en Zutphen van hun dagelijkse boodschap-
pen voorzag.

Futsal WK 20-3-2009 
20:00 HC '03 5 GSV '38 4
21:00 HC '03 4 Angerlo Vooruit 2

pupillen 21-3-2009 
8:30 HC '03 F5 Zelos F5
9:00 HC '03 F1 Grol F4
9:00 HC '03 F2 VVL F2
9:00 HC '03 F6 DZC '68 F8
10:00 HC '03 E2 Concordia-W E2
11:15 HC '03 D3 HC '03 D2

junioren 21-3-2009
12:45 HC '03 B1 Sprinkhanen B1
12:45 HC '03 C3D RKHVV C5
15:00 HC '03 A1 DZC '68 A2
15:00 HC '03 B2D OBW B3
vrouwen 22-3-2009 
9:30 HC '03 DA1 Hoeve Vooruit DA2
senioren 22-3-2009 
10:30 HC '03 2 Babberich SV 2

Futsal WK 20-3-2009 
19:00 Pluum De 2 HC '03 3
19:45 Reunie 1 HC '03 2
20:00 Pluum De 1 HC '03 1

pupillen 21-3-2009 
8:30 DVV F12M HC '03 F3
8:45 Groessen E3 HC '03 E1
9:00 Gazelle Nieuwland F2 HC '03 F4
10:30 Eefde SP D1 HC '03 D1
10:30 Sprinkhanen E3M HC '03 E6M
11:15 HC '03 D3 HC '03 D2

junioren 21-3-2009 
12:30 SBC '05 C1 HC '03 C1

senioren 22-3-2009 
10:00 Angerlo Vooruit 3 HC '03 3
12:00 Loil sv 5 HC '03 5
14:30 Groessen 1 HC '03 1

F u t s a l

Onder de titel 'Back to New Orleans'
brengen Arthur Ebeling en Fay Lovsky
en band een 2 x 50 min durend mu-
ziekprogramma voor intieme theaters
en podia. Het repertoire bestaat uit
een pittige gumbo van jazz, folk,
blues, soul, rock & roll en ballades.
Gelnspireerd op de muzikale tradities
van New Orleans op grappige wijze ge-
bracht en in perfecte interactie met
hun publiek. De band bestaat uit oud
en jong gedienden waaronder de cha-

rismatische Peer Wassenaar op contra-
bas, Thijs Verwer op drums en de im-
mer drukke Arend Bouwmeester op
sax en percussie. Locatie Kulturhus,
Nieuweweg 5 te Ruurlo, op 4 april.
Kaartverkoop: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21 Ruurlo en Groot Jeb-
bink Bloemen, Dorpsstraat 57 Ruurlo
via: www.kunstkringruurlo.nl of aan
de kassa van het Kulturhus. Aanvul-
lende informatie 0573-452268.

Arthur Ebeling and Fay Lovsky
back to New Orleans

Een zingende zaag en een gretsch gitaar. Zowel evergreens als obscuritei-
ten, engeltjes en olifanten. De twee knapste koppen van Nederland vor-
men samen het perfecte muzikale huwelijk. De voorliefde voor rare klan-
ken en effecten, de grappige monologen en interactie met hun publiek
maken hun optreden altijd weer bijzonder en sfeervol.Zaterdag 21 maart: Disco-avond

Flophouse te Toldijk. Zondag 5 april:
Bezoek Geitenboerderij familie Lue-
sink te Zelhem. 
Zaterdag 25 april: Vrij zwemmen in de
Brink in Zelhem. Zondag 28 juni: Vrij
zwemmen in de Brink in Zelhem.

Voor opgave of informatie kunt u zich
wenden tot het secretariaat, tel. (0575)
46 36 88, b.g.g. (0575) 46 36 45.

Voor meer informatie zie de website:
www.handikids.nl

Activiteiten bij
Stichting Handikids
Bronckhorst
Stichting Handikids Bronckhorst
organiseert de komende maanden
diverse activiteiten voor kinderen
(5-18 jaar) met een beperking.

Arend, leerling-koster in de Dorpskerk, kijkt met een

pijnlijke blik naar zijn verdwenen benen. De vloer is met

een plof ingezakt. Joost en pastoor Tho Venthe snellen 

hem te hulp. 

De pastoor zucht. -- Weer een ingevallen graf. 

De tweede al dit jaar. Arend, haal meteen de timmerman. 

Joost en de pastoor onderwerpen de kuil vervolgens aan

een korte inspectie. Pastoor Coenraed peinst. 

-- Ik kan best in mijn grafboek nagaan welke familie hier

ligt. Maar als de timmerman snel is, hoeven we haar niet

eens te verwittigen. Morgen trouwt Gerrit Hagenbeek met

zijn Griete. De vloer moet dan weer piekfijn in orde zijn. 

Joost is blij dat er weer een feest in het dorp is. 

Die gedachte brengt hem meteen weer op de reden van

zijn bezoek. -- Pastoor, denkt U dat er in Roderlo sprake 

is van een reeks toevallige nare gebeurtenissen? 

De pastoor schudt zijn hoofd. 

-- Nee, ik bedoelde dat we niet overhaast er het werk van

de duivel of spoken in moeten zien.  Maar in dit geval

geloof ik wel in de hand van één kwade genius, die het

dorp in verwarring wil brengen. We moeten dat raadsel

oplossen. Hoe, dat leg ik U graag uit in de pastoriewoning.

Volgt U mij, Jonker?

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

27

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Te huur, Zelhem/Doetinchem.
Appartement (48m2),

Uitzicht op mooi landschap.
Voor ouderen met zorg. Direct beschikbaar.
"Stichting de Heemzorg" op chr. grondslag.

Tel. 0314-378268, dhr. H.Hanskamp
Info: www.deheemhoeve.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80
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Hengelosestraat 14 • Keijenborg • Tel. (0575) 46 34 41
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MAGAZIJNVERKOOP
VOOR SPOTPRIJZEN
MEER DAN 1000 RIJWIELEN OP VOORRAAD
6 Gazelle Luzern van € 1249,- nu € 849,-
2 Gazelle Davos van € 949,- nu € 799,-
9 Giant Fusion n8 van € 849,- nu € 649,-
1 Gazelle Bahia k24 van € 699,- nu € 499,-
2 Gazelle Geneve k27 van € 899,- nu € 599,-
2 Batavus Jakima k24 van € 749,- nu € 399,-
3 Gazelle Medeo k24 van € 799,- nu € 599,-
4 Batavus Compas k24 van € 799,- nu € 549,-
2 Batavus Tricolore k24 van € 799,- nu € 499,-
3 Batavus Crescendo n7 van € 829,- nu € 649,-
2 Koga Myata Forrest k24 van € 1099,- nu € 499,-
8 Batavus Weekend n8 van € 799,- nu € 649,-
6 Batavus Stacato n8 van € 929,- nu € 699,-
18 Batavus Flash n7 versn. van € 599,- nu € 449,-
3 Gazelle Golfo van € 579,- nu € 450,-
5 Gazelle Instinct van € 579,- nu € 450,-
2 Gazelle Lite Line van € 1099,- nu € 749,-
1 Gazelle Chamonix lite van € 1149,- nu € 749,-
1 Gazelle Orange dn7 van € 799,- nu € 649,-
1 Giant illusion dn8 van € 899,- nu € 649,-
30 Giant Touren d van € 799,- nu € 499,-

ELEKTRISCHE FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT
16 Sparta elek. 2e hands vanaf € 399,-
6 Giant Twist elek. gebruikt vanaf € 695,-
30 Giant Twist 1, elek., 2 accu van € 1999,- nu € 1499,-
4 Gazelle Easy Glider van € 2099,- nu € 1649,-
80 Giant Twist 2.0 van € 1699,- nu € 1199,-
1 Sparta Amphion D7V van € 1849,- nu € 1349,-

OVERJARIGE STADSFIETSEN
75 Pointer Gazelle Batavus van 20 tot 40% KORTING
Oma fietsen vanaf € 139,- in doos

OVERJARIGE RACEFIETSEN
Giant Gazalle Focus nu met 20 tot 40% KORTING

Giant Twist elektrische fiets TESTDAGEN

AKTIE LOOPT VAN 18 MAART T/M 22 MAART
ZONDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR!

MAGAZIJNVERKOOP
VOOR SPOTPRIJZEN

Waalderweg 13
7263 RX  Mariënvelde

2de hands meubels en snuisterijen

do-vr 10.00 tot 18.00 za 10.00 tot 16.00
of op afspraak tel. 0613909665

@ info@seconda-vita.nl
i www.seconda-vita.nl

Vita Seconda
Kijk in de keuken van HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie keukens! Maar ook badkamers, tegels en deuren. 

In allerlei stijlen, geheel naar uw wens. Laat u inspireren en 

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

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

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

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Keukens in alle smaken

VORDEN vr.pr. q 235.000 k.k.

Holtmaet 16 - Aan de rand van de
nieuwe wijk ‘Het Joostink’ gelegen,
tegenover een groenstrook, een goed
onderhouden, leuke uitgebouwde
ROYALE MIDDENWONING met stenen
berging en tuin met achterom. Bouwjaar
2000/bijkeuken 2007. Inhoud ± 365 m³.
Perceelsopp. 179 m². Volledig geïsoleerd.
Collegiale verkoop met Berendsen
Compagner te Markelo. Aantal kamers 4
waarvan 3 slaapkamers.

ZELHEM vr.pr. q 285.000 k.k.

Prunushof 8 - In rustige woonomge-
ving in de Velswijk gelegen, keurig onder-
houden VRIJSTAANDE, UITGEBOUWDE
WONING en vrijstaande stenen garage
met aangebouwde berging. Bouwjaar
1964/1974, gerenoveerd in 2006.
Inhoud woning ca. 360 m³. Perceelsopp.
390 m². Mogelijkheid uitbouwen 1e ver-
dieping aan de achterzijde. Opp. garage
en hobbyruimte samen zo’n 30 m³.
Goede busverbinding met Doetinchem
en Zutphen.

ZELHEM vr.pr. q 319.000 k.k.

Jan Steenstraat 96 - Op een mooie
locatie gelegen met vrij uitzicht, een
keurig onderhouden VRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW met geschakelde
garage en tuin met terras. Bouwjaar
1988. Inhoud ± 330 m³ (exclusief
garage). Perceelsopp. 312 m². Voorzien
van elektrisch bedienbare zonwering.
Slaap- en badkamer op begane grond.
Verdieping: 2 slaapkamers en tweede
badkamer. Ideale seniorenwoning op
rustige locatie in gewilde woonwijk!

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

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T
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HENGELO GLD vr.pr. q 340.000 k.k.

Varsselseweg 35B - Prachtig gelegen
BOUWKAVEL voor vrijstaand of dubbel
woonhuis met uniek uitzicht over lande-
rijen. De exacte situering van de kavel
moet nog worden vastgesteld in overleg
met verkoper en gemeente. De koper is
vrij in de keuze van de architect en aan-
nemer. De ideale mogelijkheid om zelf
nieuw te bouwen in het buitengebied.
Perceelsoppervlakte bedraagt ± 3800 m².

HUMMELO vr.pr. q 374.000 k.k.

Beatrixlaan 16 - VRIJSTAAND WOON-
HUIS met garage/kantoor. Op rustige
locatie gelegen, recentelijk gemoderni-
seerde woning. Bouwjaar 1965. Uitge-
bouwd in 2002/2003. Inhoud woonhuis
ca. 420 m³. Perceelsopp. 475 m².
Mooie vrije tuin op het westen met
houtberging. Goed geïsoleerde woning
met laag energieverbruik. Begane grond
deels voorzien van natuursteen met
vloerverwarming. Aantal kamers 4 waar-
van 3 slaapkamers.

KEIJENBORG vr.pr. q 185.000 k.k.

Eulingkamp 31 - HALFVRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW met aangebouwde
garage en tuin op het zuiden. Bouwjaar
± 1986. Perceelsoppervlakte 240 m².
Inhoud 290 m³. Ideale seniorenwoning!
Gelegen in een rustige woonwijk.
Slaap- en badkamer op begane grond.

NIEU
W

IN
VE

RK
OOP

NIEU
W

IN
VE

RK
OOP

Opslagruimtes te huur,

voor particulieren en bedrijven

www.teeuwenopslag.nl

06-10433358
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Om half acht heeft iedereen een
plaatsje gevonden in de lokalen en
daar leggen de docenten uit dat de
leerlingen van klas 4 van de gemeng-
de/theoretische leerweg vanavond de
resultaten van hun sectoronderzoek
zullen presenteren. Dat onderzoek is
een verplicht onderdeel van het exa-
menprogramma dat de leerlingen ten
minste met een "voldoende" moeten
afsluiten om aan het eindexamen te
mogen deelnemen; het dient als
oriëntatie op de sector van hun keuze. 

Het proces, waarin de leerlingen in
twee- of drietallen moeten samenwer-
ken en hoofd- en deelvragen moeten
formuleren en beantwoorden, is heel
belangrijk. Maar ook de presentatie
met de conclusies van het onderzoek
weegt zwaar bij de beoordeling. Ook

dit jaar ontdekken de ouders dat hun
zoon of dochter in het Vmbo veel
meer leert dan vaak wordt gedacht. De
keuze van onderwerpen is weer heel
divers. Een greep uit de vragen die in
de presentaties aan bod komen: hoe
start je een installatiebedrijf; hoe kun-
nen nadelige gevolgen van een zieken-
huisopname voor kinderen worden
voorkomen; spelen huisdieren een be-
langrijke rol in gezinnen; wat is de in-
vloed van reclame; heeft de levensstijl
van modellen invloed op hun welzijn;
welke rol speelt alcohol in de samenle-
ving? 

De avond verloopt prima en na elke
presentatie klinkt een welverdiend ap-
plaus. Aan alle leerlingen kan aan het
eind van de avond het sectorcertifi-
caat worden uitgereikt. Daarna keert
iedereen tevreden huiswaarts en kun-
nen de leerlingen toe gaan werken
naar hun einddoel in mei: dezelfde,
prima resultaten op het centraal exa-
men.

Sectoronderzoek 't Beeckland
In de hal van 't Beeckland, locatie
Nieuwstad zitten leerlingen en
hun ouders aan de koffie. Een en-
kele leerling legt nog wat folders
op de tafels die zijn klaargezet in
twee praktijklokalen. De docenten
van de sectoren Groen, Economie
en Zorg en Welzijn stellen de ze-
nuwachtige jongens en meiden ge-
rust: "Het gaat heus goed, vorige
week was jullie presentatie in de
klas toch ook prima?!"

Corinne Veen werd geboren in Helle-
voetsluis en was, net als haar oudere
broer, heel creatief Ze tekende op
school altijd al veel. Toch koos ze een
studie psychologie in Amsterdam en
werkte als adviseur en coach in het be-
drijfsleven. Ze verhuisde via Gronin-
gen naar Zelhem, waar ze alweer drie
jaar met haar man Jeroen Wesselink
en hun vier kinderen woont. Ze begon
met het maken van landschapjes.
“Een paar jaar geleden heb ik voor het
eerst geaquareld eigenlijk,” vertelt ze.
“Toen heeft het jarenlang stilgelegen,
omdat ik werkte en een gezin kreeg.”
Tot ze, vorig jaar, een aquarel maakte
van een van haar kinderen. De gelijke-
nis was treffend en het motiveerde
haar om daarmee door te gaan. “Ik
heb toen een hele serie gemaakt met
als doel: ‘nu moet het er van komen,
nu of nooit,” zegt ze lachend. “Het zit
in me, het komt zo mijn penseel uit. Ik
kan hier gewoon niet omheen.” De
werkkamer werd haar atelier.

Aquarel is een moeilijke techniek. “Er
is geen weg terug mogelijk, het is on-
omkeerbaar,” vertelt Corinne. “Je
moet goed van te voren weten waar-
aan je begint. Goed kunnen tekenen is
bij portretten essentieel maar bij aqua-
rel nog belangrijker. Vervolgens moet
je het kunnen beheersen. Je moet er
over nadenken, met voorbedachte ra-
de te werk gaan, maar als je dan een-

maal begint moet je los!” Corinne legt
de raakvlakken met psychologie uit:
“Ik analyseerde tijdens mijn werk situ-
aties. Dat doe ik met schilderen ook. Je
moet de kern, de essentie te pakken
krijgen, maar dan vervolgens ook tref-
zeker en doelgericht te werk gaan.”
Het is veel minder poetsen of wrijven
dan bijvoorbeeld acryl- of olieverf-
werk. “Het fijne van aquarelleren is
dat het goed is te integreren met het
gezin. Je kunt het neerleggen en zo
weer oppakken.”

“Realistische portretten worden bijna
niet in galeries tentoongesteld,” ver-
telt Corinne. “Een portrettist werkt in
opdracht en het portret gaat weg. En
bovendien, wie koopt een kop van een
ander?” Daarom ontstond het idee om
in series te werken, zoals de serie ‘gete-
kend door het leven’. Hierin worden
mannen geportretteerd die tijdelijk
verblijven in het Passion in Hummelo.
De daar aanwezige dak- en thuislozen
van de Time-out voorziening krijgen
begeleiding om hun koers te bepalen
of weer op te pakken. Een keer in de
drie weken begeleidt Corinne Veen bij
schilderworkshops. “Ik heb zo de gele-
genheid om ze te ontmoeten en te le-
ren kennen. Ze hebben zulke mooie
koppen en er zit zo’n verhaal achter
en doorleefdheid in, dat is ontzettend
boeiend. Daar werk ik met heel veel
liefde aan. Ik heb iets met mensen,

hun levensverhaal. Veel portrettisten
doen vrouwelijke naakten, bustes of
portretten en kinderen. Een minder-
heid doet mannen, terwijl ik dat heel
erg mooi vindt. Ik vindt het heel mooi
om iets van de blik en het doorleefde
in het portret te leggen.”

Corinne werkt uitsluitend met aqua-
rel, maar op een niet-aquarelse ma-
nier, zoals de meeste mensen het ken-
nen. “Ik gebruik aquarel stevig en na-
drukkelijk, met contrasten en soms af-
wijkend kleurgebruik.” Voor de por-
tretten maakt ze liefst zelf de benodig-
de foto’s. “Dat is toch de basis, dat
moet goed zijn qua compositie en
houding. De foto’s moeten scherp zijn
en van meerdere kanten, om de diep-
te van het gezicht beter te leren ken-
nen.” Vooraf maakt ze een kleuren-
schets, als voorbereiding van het werk. 

Voor de Kunst10Daagse wordt de
schuur ingericht als expositieruimte.
“Ik heb een thema opgepakt, samen
met twee bevriende kunstenaressen.
Dat is stimulerend om naar toe te wer-
ken,” vertelt Corinne over het thema
MensBeeld. Hierin is ondermeer haar
serie portretten ‘getekend door het le-
ven’ te zien. “Portretten is mijn ding,
het verhaal achter het verhaal naar vo-
ren brengen. Charlotte interpreteert
met verschillende technieken ook de
licht- en schaduwkant van het leven
en komt zo tot prachtige geabstraheer-
de portretten. Monique overdrijft ex-
pressies in haar keramieke beelden
van mensen. Toen kwam het idee om
het te combineren tot MensBeeld.”

Corinne Veen, portretten in aquarel,
Stephanotisweg 1, Zelhem, telefoon
(0314) 84 23 45 of (06) 45 78 19 46. 

Meer informatie op www.cveen.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Corinne Veen Aquarellen

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat
beleven.
Portrettist Corinne Veen toont tijdens de Kunst10Daagse de expositie
‘MensBeeld’. Zij maakt daarvoor een serie portretten in aquarel. Daar-
naast zijn mensbeeldwerken van Charlotte van Dijk, mixed-media en Mo-
nique Meijer, raku gestookt keramiek, te zien.

Corinne Veen laat in haar atelier enkele portretten zien.

Ricardo Chirco -60 kg uit Borculo , Hil-
de Jager -40 kg uit Markelo , Myrthe
Nagel -40 kg tevens uit Markelo en Je-
anne van Hal -44 kg uit Hengelo gld
mochten strijden op dit NK. Ricardo
wist helaas geen partij te winnen , de
pas 11 jarige Hilde Jager uit Markelo
wist 1 partij te winnen in de verliezers
ronde maar moest daarna haar meer-
der erkennen in Marit Masselink.
Myrthe Nagel had de eerste partij een
vrijloting , en moest daardoor in haar
eerste partij tegen Khedy Gorissen, de-
ze wist ze met een Yuko in haar voor-
deel te beslissen.
De volgende partij was tegen Jackie
Groenen deze partij werd door Myrthe
beslist met een Ippon.
In de finale stond Myrthe tegen Esme-
ralda Puts, deze wist door 2 Shido's de
partij naar haar toe te trekken daar-
door ging Myrthe ging naar huis met

zilver. Jeanne van Hal won haar eerste
partij tegen Natascha Ausma met een
Ippon, de volgende partij stond ze te-
genover  Yael Vinken, er werd geen sco-
re gemaakt .
In de golden score ging de partij ook
gelijk op en uiteindelijk werd de partij
beslist met vlaggen van de scheids-
rechter in het voordeel van Jeanne.
Tegen Gaby de Bij wist Jeanne de partij
te winnen met een mooi Ippon, nu
werd de finale bereikt.
In deze finale kwam Jeanne de titel-
verdedigster en Europees Kampioen
Laura Prince tegen.
Laura domineerde de partij volledig
en Jeanne verloor uiteindelijk met een
houdgreep. Een mooie zilver plak kon
ook Jeanne mee naar huis nemen.
Leo Buitink is trots op de twee finalis-
ten van het Nk -17 jaar.
Jeanne van Hal kan zich 21 maart nog
kwalificeren voor het NK -15 jaar bij de
Oost Nederlandse kampioenschappen
in Markelo. Als haar dit lukt, wat wel
in de lijn van verwachtingen ligt dan
heeft ze zich dit seizoen voor 3 NK's ge-
kwalificeerd!

2 NK -17 finales voor judoschool
Leo Buitink
Afgelopen zaterdag in Drachten
werd het Nationaal Kampioen-
schap gehouden voor de -17 jaar. 4
judoka's van de trainer Leo Buitink
hadden zich hiervoor geplaatst.

Geen tijd, het is het meest gehoorde
excuus om niet te sporten. Maar vanaf
nu is er geen excuus meer. Met de
spectaculaire ROM-machine biedt Fast
Fit iedereen – getraind of ongetraind –
een totale training in slechts 2x4 mi-
nuten. Eerst wordt vier minuten het
bovenlichaam getraind, vervolgens is
het onderlichaam vier minuten aan
de beurt. 

Met de training op de ROM-machine
(ROM staat voor Range of Motion)
wordt maar liefst 80 procent van alle
grote spiergroepen getraind. Met als
resultaat een betere conditie, een toe-
name van de fysieke kracht en het ver-
lies van overtollig vet. De ROM-machi-
ne is geschikt voor iedereen, ook voor
ouderen en mensen met een fysieke
beperking.

WETENSCHAPPELIJK AANGE-
TOOND
In 2006 startte Fast Fit met een eigen
vestiging in Amsterdam, begin 2008
werd een tweede Fast Fit Center in
Eindhoven geopend. Voordat de eerste
vestiging in Amsterdam haar deuren
opende, heeft Fast Fit de ROM-machine
uitvoerig laten testen door TNO Onder-
zoek in Zeist. Met als resultaat dat on-
omstotelijk werd vastgesteld dat de ma-
chine inderdaad doet wat hij belooft. 

FAST FIT IN HEEL NEDERLAND
Dat de behoefte aan de intensieve,
maar uitermate korte en effectieve
manier van trainen op de ROM-machi-
ne groot is, werd in Amsterdam en
Eindhoven al spoedig ontdekt. Om het
concept zo snel mogelijk beschikbaar
te maken voor zoveel mogelijk men-

sen in Nederland, werd in het najaar
van 2008 ervoor gekozen te gaan wer-
ken met ‘shop-in-shop’ Fast Fit Cen-
ters, waarbij het Fast Fit Center onder-
deel wordt van bestaande, professione-
le sport- en wellnesscenters. Inmiddels
zijn er tien Fast Fit shop-in-shop-cen-
ters in Nederland, waarvan die in Hen-
gelo Gld. bij AeroFitt deze maand haar
deuren opent.

NO EXCUSE
In slechts 2 x 4 minuten een training
doen die gelijk staat aan een uur tot
anderhalf uur traditionele fitness
klinkt ongelooflijk, maar zowel de we-
tenschap als de praktijk hebben bewe-
zen dat de ROM-machine echt werkt.
Met de zogenaamde ‘No Excuse Card’,
die deze week via een huis aan huis-
flyer in Hengelo Gld e.o. bezorgd
wordt, kan iedereen twee weken gratis
gebruik maken van Fast Fit bij AeroFitt
en dus zelf ervaren wat de ROM-ma-
chine doet!

Nieuw en exclusief bij AeroFitt in Hengelo

Fast Fit: totale lichaamstraining in 2 x 4 minuten!
Exclusief voor Hengelo en regio biedt AeroFitt vanaf nu dé oplossing voor
mensen die wel willen bewegen, maar tot op heden geen tijd zeggen te
hebben: Fast Fit, een totale lichaamstraining in slechts 2 x 4 minuten!

Zondag 22 maart is de minibike en
wegrace informatiedag tegelijk met
de Lenterit. De toerrijder kan bij terug-
komst in de molen aan de Varsselring
kennis maken met de minibike en de
wegrace activiteiten binnen Hamove.
De meeste deelnemers willen na te-
rugkomst toch nog even napraten, nu
hebben ze ook nog iets te bekijken. De
minimotoren en de wegracesport
spreken over het algemeen de motor-
rijder wel aan. Andersom hopen we
dat de bezoekers die speciaal voor de
informatiedag komen ook gelnteres-
seerd raken in het rijden van een mo-

tor toerrit. De mannen van Hamove
Touring zullen de bezoekers graag la-
ten zien hoe een rit op papier staat of
gereden kan worden door middel van
een navigatiesysteem.

De lenterit is ruim 225 kilometer en
gaat over vele mooie wegen in de Ach-
terhoek en het Duitse grensgebied.
Echt een tocht om de motor na een
winterslaap eens lekker wakker te rij-
den en te genieten van het ontluiken-
de voorjaar. Halverwege de rit is een
pauze gepland. Het moet niet, maar
wie zin heeft in bijvoorbeeld koffie
met gebak is hier van harte welkom.
Inschrijven kan vanaf 09.30 uur in de
Hamove molen, Varsselseweg 34 in
Hengelo Gelderland.

Slick ‘96 is vanaf 12.00 uur aanwezig
en laat tijdens deze dag veel van hun
hobby zien. Er zal materiaal opgesteld
staan. Het racen op een klein ma-
chientje is erg spectaculair. Daarom
zullen er ook verschillende fotoboe-
ken, waarin in de coureurs zich in
hun beste doen weergeven, en dvd’s
gespeeld worden met beelden van ver-
schillende races.

Lenterit en Minibike
wegrace infodag
Binnen de motorclub Hamove zijn
meerdere commissies actief met
de verschillende facetten van de
motorsport, racen, offroadrijden,
klassiekers, veteranen motoren en
het toerrijden. Slick ‘96 en Touring,
respectievelijk bezig met minimo-
toren en het organiseren van toer-
ritten voor motoren, hebben beslo-
ten twee verschillende jaarlijkse
activiteiten op de zelfde dag te
gaan organiseren om zo beiden
meer belangstelling te krijgen voor
elkaars hobby’s.
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

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

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

WIJZIJNOA.DEALERVAN:STIGA-STIHL -VIKING- ISEKI -ROBIN-KÄRCHER-MASSEY-FERGUSON–DOLMAR

Land- en Tuinbouwmechanisatie

Broekstraat 1 Hummelo

t: (0314) 381842

e: info@pelgrom.nl

i: www.pelgrom.nl

Profiteer nu nog van onze winter aanbiedingen!

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Dijkverbeteringsplan IJsseldijk Dijkring 49 
(IJsselland), te Doesburg, Olburgen en Zutphen.
Met deze bekendmaking brengen wij u op de hoogte 

van het voornemen tot verbetering van een deel van 

de IJsseldijk te Doesburg, Olburgen en Zutphen.

Tevens informeren wij u over de mogelijkheid 

hierop te reageren.

Uit de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire 

waterkering op veiligheid tegen overstromingen  

blijken drie dijktrajecten van Dijkring 49, niet aan 

de norm te voldoen.

Te weten: Doesburg/Stadswal (dijkpaal 164-165),

Olburgen (dijkpaal 203-206) en Den Elterweg/de 

N314 (dijkpaal 323-328).

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan omvat maatregelen

om op deze trajecten de tekortkomingen met 

betrekking tot de stabiliteit en piping te verbeteren,

over een totale lengte van ca. 900m.

Het waterschap Rijn en IJssel heeft het ontwerp-

dijkverbeteringsplan dijkring 49, Locaties Doesburg,

Olburgen en de N314 ingediend bij Gedeputeerde 

Staten van Gelderland.

Conform de Wet op de waterkering geldt een 

gecoördineerde procedure voor de besluiten die 

nodig zijn voor de realisatie. Dit betekent dat de 

besluitvorming van deze besluiten gelijktijdig met de 

besluitvorming van het dijkverbeteringsplan plaatsvindt.

Het gaat om de volgende besluiten (vergunningen):

- twee aanlegvergunningen (gemeente Zutphen 

en Bronckhorst)

Tevens wordt het m.e.r.-beoordelingsbesluit terinzage

gelegd. Gedeputeerde Staten van Gelderland 

hebben bij brief van 5 januari 2009 besloten dat er 

voor de voorgenomen verbetering voor de 

primaire waterkeringen in dijkring 49 geen noodzaak 

bestaat om een m.e.r.-procedure te doorlopen.

Terinzagelegging

Het ontwerp-dijkverbeteringsplan, de bijbehorende 

stukken, de genoemde ontwerp-vergunningen en 

het m.e.r.-beoordelingsbesluit, liggen van donderdag 

19 maart 2009 tot en met 29 april 2009 op de 

volgende plaatsen ter inzage, op de voor hieronder 

genoemde instanties gebruikelijke tijden:

- het kantoor van het waterschap Rijn en IJssel,

Liemersweg 2 te Doetinchem;

- het gemeentehuis van Bronckhorst,

Raadhuisstraat 20 te Hengelo;

- het gemeentehuis van Doesburg, Philippus 

Gastelaarsstraat 2 te Doesburg;

- het gemeentehuis van Zutphen, ’s Gravenhof 2 

te Zutphen;

- het informatiecentrum van het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem

Indien u niet in staat bent tijdens de kantooruren 

de ter inzage gelegde stukken in te zien, dan kunt u 

contact opnemen met de provincie Gelderland (zie 

onderstaand telefoonnummer) en de provincie kan 

tegen betaling van kosten voorzover mogelijk een 

exemplaar van de stukken toezenden.

Zienswijzen

Gedurende 6 weken kan een ieder naar keuze 

schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.

De zienswijzen kunnen worden gezonden naar:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Toezicht en Advies Lokale Overheden

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Graag onder vermelding van zaaknummer 

2008-020836.

Iedereen die zienswijzen inbrengt kan verzoeken 

om zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend 

te maken.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 

met de heer D. ten Hooven,

telefoon (026) 359 8810 van de provincie 

Gelderland en de heer J. van Dijk, (0314) 369 643 

van het waterschap Rijn en IJssel.

Arnhem, 10 maart 2009

zaaknummer 2008-020836

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 21 maart
in de discotheek

D.J. Martijn

Volop verse tulpen!!!
Spinazie 500 gram 0.75

Komkommer + krop sla samen 0.99
Elstar appelen 2 kilo 1.00

Aardappelen Nicola v.a. 10 kilo 1.99
Volop diverse pootaardappelen

Kool-, sla-, andijvie-planten. 
Violen en primulas

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Wederom met de opvallende geel/
groene kleuren in de ONK Supersport
600 categorie. Zonder de MRTT en an-
dere trouwe sponsors was het niet mo-

gelijk geweest om nog een jaar op dit
niveau door te gaan. Hij liet weten
zeer in zijn nopjes te zijn met het
team en het materiaal. De Yamaha

motor ziet er nog bijna het zelfde uit
als vorig jaar. Echter de door Ahnen-
dorp klaar gemaakte Yamaha heeft
een aantal pk's meer dan vorig jaar. De
opbouw van de motor heeft Heusink-
veld voor zijn eigen rekening geno-
men. 

Eind volgende week zal het team gaan
trainen in Frankrijk op het circuit van
Val de Vienne. Men hoopt daar vele ki-
lometers te kunnen afleggen en zo
goed voorbereid het nieuwe seizoen in
te gaan. Heusinkveld zal het gehele
ONK programma rijden met daar-
naast een drietal races voor het Duitse
IDM kampioenschap. 

De doelstelling voor aankomend sei-
zoen is zo veel mogelijk top tien plaat-
sen te rijden. Het zal zeker een zwaar
jaar worden want de concurrentie is
groot in deze klasse liet hij weten. Het
racende lid van de HAMOVE kijkt er
bovendien naar uit om goed voor de
dag te komen op zijn thuiscircuit de
Varsselring te Hengelo. Heusinkveld
vind het prachtig om in Hengelo te rij-
den en zal er alles aan doen om zo
hoog mogelijk te eindigen. 

De feestavond werd druk bezocht en
Heusinkveld was blij met de vele en-
thousiasten die kwamen opdagen. Hij
nodigde dan ook iedereen uit om eens
een race van dicht bij te komen bekij-
ken. Peter Politiek zal eveneens uitko-
men voor MRTT-Hugen Team maar
dan in de klasse superbikes. 

De teams opereren los van elkaar
maar rijden wel in dezelfde kleuren.
Tevens wordt Bas Winkel nog persoon-
lijk gesponsord. Hij komt dit seizoen
uit op een Honda van het team Stich-
ting Racen tegen Kanker.

Heusinkveld blij met MRTT-Hugen Team

Net als vorig jaar komt motorcoureur Fabian Heusinkveld in 2009 uit voor
het MRTT-Hugen Racing Team. Het MRTT heeft vele grote talenten in het
team gehad , o. a. Rudie Markink,Rob Filart en Maurice Bolwerk die allen
Nederlands kampioen werden. Zaterdagavond 7 maart werd tijdens de
team voorstelling van Fabian Heusinkveld bekend dat hij voor het tweede
achtereen volgende jaar met het MRTT-Hugen Team aan de start zal staan.

Foto  Henk Teerink

WEINIG KENNIS OVER 
NEVENACTIVITEITEN
Er is weinig bekend over de nevenacti-
viteiten van burgers op het platteland.
Merkwaardig is dat er wel veel onder-
zoek gedaan is naar nevenbedrijven
van boeren, zoals naar huisverkoop
van landbouwproducten, mini-cam-
pings en zorgboerderijen. De activitei-
ten van burgers vormen een vergeten
groep, niet alleen in Nederland, maar
ook elders in de wereld. Onder een ne-
venactiviteit wordt een economische
activiteit verstaan die uitgevoerd
wordt naast een hoofdinkomen. Voor-
beelden zijn hondentrimsalons, mini-
campings, verkoop van handwerk,
tweedehands fietsen, tuinopbreng-
sten of 'brocante', en activiteiten in de
administratieve sector. In een vooron-
derzoek is vastgesteld dat soms wel
tachtig procent van alle nevenactivi-
teiten in een gebied gedaan wordt
door burgers. 

Er zijn aanwijzingen dat een deel van
dergelijke nevenactiviteiten het karak-
ter van een uit de hand gelopen hobby
heeft. Een ander deel echter wordt op-
gezet met als doel er ooit een hoofdin-
komen mee te verdienen. Daarmee
kunnen deze, op zichzelf kleine activi-
teiten, een belangrijke functie hebben

in de sociale en economische leefbaar-
heid en ontwikkelingsmogelijkheden
van een gebied. Het is de bedoeling
van dit onderzoek er achter te komen
wat voor motieven precies een rol spe-
len, en om te kunnen inschatten wel-
ke soorten activiteiten in economisch
opzicht veelbelovend zijn. Dit project
is een gezamenlijk initiatief van de
Mansholtleerstoel van Faculteit Ruim-
telijke Wetenschappen van de Rijks-
universiteit Groningen en van de Han-
zehogeschool Groningen. Het onder-
zoek heeft een zuiver wetenschappelij-
ke insteek. Er zijn geen andere bedrij-
ven of instanties bij betrokken.

EEN GROOTSCHALIG ONDER-
ZOEK
Het onderzoek naar nevenactiviteiten
vindt plaats in het buitengebied van
in totaal 28 Nederlandse gemeenten,
van de Friese gemeente Frankeradeel
tot de Limburgse gemeente Gulpen.
De enquête wordt uitgevoerd door der-
tig studenten van de Hanzehoge-
school Groningen. Het houden van
een enquête is onderdeel van hun op-
leiding. Zij verblijven meerdere dagen
in elk van de geselecteerde gemeen-
ten, omdat ze alle buitengebied zullen
moeten doorkruisen op zoek naar ne-
venactiviteiten. Vaak zijn dergelijke ac-
tiviteiten wel zichtbaar vanaf de weg,
maar er wordt ook hulp van de bevol-
king ingeroepen om zoveel mogelijk
activiteiten te kunnen vinden. Heeft u
zelf zo'n activiteit of kent u iemand
anders die er ter plaatse iets naast
doet, en denkt u dat het niet zo ge-
makkelijk is die activiteit vanaf de weg
te vinden, neem dan vooral contact op
met de coördinerend onderzoeker
(050-3633910, m.markantoni@rug.nl).
De verwachting is dat in de 28 ge-
meenten in totaal zo'n duizend neven-
activiteiten gevonden zullen worden.
De verwerking en de analyse van de
gegevens is in handen van de Rijksuni-
versiteit Groningen. 
Nadere informatie bij de onderzoeker
ir. M. Markantoni, (050) 363 39 10,
m.markantoni@rug.nl, en bij de
verantwoordelijke hoogleraar, prof.
dr. D. Strijker, d.strijker@rug.nl

Onderzoek Nevenactiviteiten
De komende weken wordt in de ge-
meente Bronckhorst een onder-
zoek uitgevoerd naar nevenactivi-
teiten van burgers op het platte-
land. Daartoe wordt een enquête
gehouden onder alle inwoners in
het buitengebied die een nevenac-
tiviteit hebben. Het doel is om be-
trouwbare informatie te verzame-
len over aantal en soort van neven-
activiteiten. Ook wordt ingegaan
op de redenen van het hebben van
nevenactiviteiten, en op het belang
ervan voor de plattelandsontwik-
keling. De enquête maakt deel uit
van een promotie-onderzoek. In
het onderzoek werken de Rijksuni-
versiteit Groningen en de Hanze-
hogeschool Groningen samen. Na-
dere informatie op www.ruimte-
rijk.nl/cultuurrijk

Het programma startte met een pre-
sentatie van Harmen Koordeman. Hij
blikte terug op de 5 jaren die Koorde-
man Bouwmaterialen nu op de Revel-
horst zit en de veranderingen die er in
het afgelopen jaar hebben plaatsge-
vonden. De uitbreiding van het assor-
timent plaatmaterialen en gereed-
schappen. Maar ook in de showroom
is de collectie wand- en vloertegels uit-
gebreid. Dit geeft de klant een ruime

keus aan mogelijkheden. Ook de
komst van  Arnoud Seinen in het team
hebben de klanten als prettig ervaren
en geeft Harmen de mogelijkheid de
klant meer aandacht te geven. De reac-
ties op de relatienamiddag van het af-
gelopen jaar waren unaniem positief,
daarom was er ook dit jaar weer een
programma samengesteld met het ac-
cent op kennis en informatie.

Vervolgens was er tijd voor de presen-
taties. Mosa Nederlands producent
van wand- en vloertegels en Schonox,
lijmfabrikant waren bereid gevonden
een interessante en nuttige presenta-
tie te geven. Mosa ging in op de moge-
lijkheden en praktische verwerking
van de XXL vloertegels, waarin de ma-
ten 120 x 120, 90 x 90 en 120 x 60. De
workshop van Schonox die hierop
volgde sloot goed aan met de verlij-
ming van dit soort grote tegels. Aan de
hand voorbeelden liet men zien welke
lijmen hiervoor geschikt zijn. Kortom
het werd een zeer geslaagde leerzame
avond, die werd afgesloten met een ge-
zellige borrel.

Succesvolle relatieavond
Koordeman Bouwmaterialen

Dinsdag 10 maart hield Koordeman Bouwmaterialen een leerzame en ge-
zellige relatieavond voor zijn klanten. Een van de redenen voor het orga-
niseren van deze avond was het alweer 5 jarig bestaan van Koordeman op
bedrijventerrein de Revelhorst te Zutphen. Ruim 50 bouwers waren op de
uitnodiging ingegaan en zij konden getuige zijn een tweetal presentaties.

Het programma luidt als volgt:
• 10.00 uur: eucharistieviering in de

St. Willibrorduskerk in Vierakker. 
Vicaris J.G.M. Pauw, sinds kort regio-
vicaris van Arnhem, gaat in deze vie-
ring voor. Hij vervangt de aartsbis-
schop Mgr. Eijk. Deze moet verstek
laten gaan, omdat hij die dag aan-
wezig wil zijn in Münster, waar 1200
jaar na Ludger een nieuwe bisschop
wordt gelnstalleerd. Eenvoudige bu-
renplicht!

• 13.00 uur: onthulling van een Lud-
gergedenkteken op de plaats waar
Ludger in 794 de Gelderse IJssel over
is gekomen voor zijn missiewerk on-
der de Saksen. Het is nabij restau-
rant Den Elter (tussen Baak en Zut-
phen) Den Elterweg 104, 7207 AB
Zutphen. 

• 14.15 uur: oecumenische viering in
de hervormde kerk van Wichmond.
Voorgangers: dominee Bernard en
bisschop De Korte.

• 15.15 uur: samenkomst in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker. Presenta-
tie van de kritische tekstuitgave met
een modern-Nederlandse vertaling
door dr. Ludo Jongen (Rijksuniversi-
teit Leiden) van de enig bekende
Middelnederlandse (opgeschreven
rond 1480) levensbeschrijving van
Ludger. Ook een Duitse versie zal
worden aangeboden. Besluit met
een hapje en een drankje.

Ludger werd in 742 geboren, studeer-
de aan de klooster-/domschool van abt
Gregorius in Utrecht en vervolgens in
York. Vanaf 777 trok hij als missionaris
door het land van de Friezen in het
noorden en dat van de Saksen in het
oosten van Nederland en in Westfalen.

Tweede Paasdag 809 stierf de bisschop
in Billerbeck. Hij werd via Münster
naar Werden (nabij Essen) gebracht en
daar begraven. Daar had hij een kloos-
ter gesticht, zoals Willibrord dat in
Echternach en Bonifacius in Fulda
hadden gedaan. 

Er bestaan in Nederland naast vele
Willibrord- en Bonifaciusparochies
slechts enkele Ludgerparochies, bij-
voorbeeld in Loenen aan de Vecht,
Balk, Dronten en (in een combinatie)
Utrecht-Zuilen. Er zijn scholen en stra-
ten naar Ludger vernoemd. Willibrord
en Bonifacius genieten grote bekend-
heid en worden vaak in één adem ge-
noemd. Ludger was de voltooier van
hun werk.

De belangstelling voor Ludger leeft. In
2004/2005 werd een Ludgerestafette
gehouden, van Utrecht naar Münster.
Ze ging van parochie naar parochie en
bereikte als een ‘uitgerekte’ processie
in een jaar tijds Münster, de plaats
waar Ludger, geboren Utrechter, 1200
jaar daarvoor de eerste bisschop werd.
In de Achterhoek draagt sinds 2004
een parochieverband zijn naam, in
Drachten sinds 1994 een grote pc
Scholengemeenschap. 

In Zelhem werd in 2006 een kerkje op-
gericht, zoals Ludger dat daar rond
801 zou hebben gebouwd.  Ludger ver-
dient in Nederland zijn vaste plaats zo-
als Willibrord en Bonifacius die in
Utrecht en Dokkum hebben.  Mag Zut-
phen-Vierakker 2009, 1200 jaar na
Ludgers dood een begin zijn?

Ludgergedenkdag zondag 29 maart
Op 26 maart 2009 is het 1200 jaar
geleden dat de heilige Ludger over-
leed. Daaraan wordt in Duitsland
maar ook in Nederland aandacht
besteed. Zondag 29 maart is de Lud-
gergedenkdag, georganiseerd door
het aartsbisschoppelijk Ludgerco-
mité en de Ludgerkring Oost- Gel-
derland, voor eenieder die belang-
stelling heeft.
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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

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 - info@bakker.nl - www.bakker.nl

Halve haan 
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
S T A R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S 1 9 4 5 :

Halve haan met boerengarnituur € 8,50. Geldig van januari t0t 29 april (muv de feestdagen).

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelose-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn. Telefonisch bereikbaar op
(0575) 46 22 21 of (06) 50 67 60 24.

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht 
B.V.Verwerkings Industrie Vreeland aan de Brinkweg 23 
te Zelhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 

zij de beschikking hebben vastgesteld op de aanvraag om 

vergunning van B.V.Verwerkings Industrie Vreeland.

Het gaat hier om een aanvraag om wijziging 

van de vergunning ingevolge de Grondwaterwet.

Gevraagd wordt om een verruiming van de huidige 

onttrekkingsvergunning van 80.000 m3/jaar naar 

165.000 m³ grondwater per jaar waarbij in enig kwartaal 

niet meer onttrokken mag worden dan 50.000 m3. 

Het grondwater wordt onttrokken ten behoeve van 

de productie van boter en boterolie aan de 

Brinkweg 23 in Zelhem.

De beschikking houdt in dat de gevraagde vergunning 

wordt verleend onder voorschriften en beperkingen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen 

liggen ter inzage van 19 maart 2009 tot en met 29 april 

2009 bij de gemeente Bronckhorst. De stukken kunnen 

worden ingezien gedurende de voor deze gemeente 

gebruikelijke tijden.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 

ingevolge de Wet milieubeheer of voor het maken van 

een afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u 

contact opnemen met mw.A. Hager, tel. (026) 359 8819 

van de afdeling Vergunningverlening team Water,

Ontgrondingen en Natuur van de provincie Gelderland.

De stukken zijn tevens in te zien via internet:

www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Beroep
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden gedurende 

zes weken schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage). De termijn 

voor het indienen van een beroep schrift vangt aan met 

ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage 

is gelegd.

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken 

belangen - onverwijlde spoed dat vereist.Als gedurende 

de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is 

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op 

dat verzoek is beslist.Het beroepschrift dient te zijn 

ondertekend en ten minste te bevatten:

a de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht en het registratienummer van het 

besluit;

d de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift 

en voor het behandelen 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 

Raad van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 17 maart 2009

nr. 2008-013340

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

‘n kleurrijke 
 zomer gewenst!

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur?
Ap Eggink verzorgt 
het voor u.

schilderen
behangen
wandafwerking

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN 
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

E-mail info@apeggink.nl
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QAZANA
De ster van de stand van Nissan is de
conceptauto QAZANA, die het beste is
te omschrijven als een compacte cross-
over. Het is Nissans onconventionele
antwoord op de vraag wat kopers van
een kleine vijfdeursauto verwachten.
Het opvallende ontwerp kenmerkt
zich door forse, brede wielkasten die
kracht uitstralen. De carrosserie oogt
dynamisch, sportief en zelfbewust. De
QAZANA is een vijfdeursauto waarvan
de achterportieren aan de achterzijde
scharnieren. Deze kunnen pas worden
geopend als de voordeuren zijn ge-
opend.  De QAZANA versterkt Nissans
positie als pionier op het gebied van
Crossovers. Hij zet de traditie voort
van de MURANO, waarvan nu de twee-
de generatie in productie is, de
QASHQAI en de vorig jaar gelntrodu-
ceerde QASHQAI +2. 

NV200
De tweede wereldprimeur is de perso-
nenuitvoering van de toekomstige
lichte bedrijfsauto NV200. De auto is
ontwikkeld als praktische familieau-
to, met drie zitrijen en schuifdeuren
voor een gemakkelijke instap. Het rui-
me interieur biedt variatiemogelijkhe-
den en heeft plaats voor zeven passa-
giers. Het is comfortabel en praktisch
met veel bagageruimte, wat essentieel
is voor reizen met de familie. De be-
stel- en combiversies van de NV200
worden op een later tijdstip gelntrodu-
ceerd. 

370Z
De nieuwste versie van Nissans sport-
autoserie Z, voor het eerst in Europa te
zien, gaat verder waar de 350Z is ge-
stopt. De Nissan 370Z is voorzien van
een versie van de VQ V6-motor met

grotere cilinderinhoud, die goed is
voor 331 pk. De motor drijft de achter-
wielen aan via - naar keuze - een hand-
bediende zesversnellingsbak of een
compleet nieuwe, van schakelpeddels
voorziene, zeventrapsautomaat. 

De 370Z is nog wendbaarder dan zijn
voorganger, dankzij de kortere wielba-
sis, de geringere lengte en 32 kg min-
der gewicht. Het comfort, de kwaliteit
en de afwerking zijn verbeterd, maar
het unieke rijplezier van de Z-serie is
onaangetast. In juli start de levering
van de 370Z. 

CUBE
De Nissan Cube is in Japan al een
icoon en ook in Europa zal de auto die
status snel bereiken. Vanaf november
zal deze unieke, opvallende auto ook
Europeanen aantrekken die iets echt
nieuws en afwijkends zoeken. Zijn
grote, luchtige interieur zal de harten
winnen van stedelingen die geen tra-
ditionele autoliefhebbers zijn, maar
die zich wel aangesproken voelen
door de creatieve, leuke en zich onder-
scheidende Cube. De Cube wordt voor

de Europese markt voorzien van een
104 pk sterke 1,5-liter dieselmotor met
roetfilter of een 1,6-liter benzinemo-
tor met 108 pk. 

PIXO
Nu de Europeaan meer waar voor zijn
geld verwacht in combinatie met een
geringe uitstoot van schadelijke stof-
fen en een gunstig brandstofverbruik,
is de tijd rijp voor de nieuwe Nissan
Pixo. De auto is voorzien van een drie-
cilinder benzinemotor met een in-
houd van 1,0 liter, die slechts 103 g
CO2 per kilometer uitstoot en die vol-
gens Europese normen een gemiddeld
verbruik van 4,4 liter per 100 km laat
noteren. Met deze cijfers is de Pixo een
van de aantrekkelijkste en meest be-
taalbare schone auto's die vooral be-
doeld zijn voor gebruik in en rond de
stad. En de Pixo is meteen een van de
voordeligste auto's die met een auto-
maat verkrijgbaar zijn. De levering be-
gint in de zomer. 

X-TRAIL PLATINUM
Nieuw is ook de Nissan X-TRAIL Plati-
num, waarin uiteraard de sterke pun-

ten van de X-TRAIL op het gebied van
comfort, praktische eigenschappen en
dynamische prestaties terugkomen.
De X-TRAIL is nu leverbaar met lak die
zelf krassen herstelt (Scratch Shield
Paint) die bestand is tegen bijvoor-
beeld steenslag en krassen van de bor-
stels in autowasserettes. Verder is de X-
TRAIL Platinum standaard voorzien
van lichtmetalen 18-inchwielen, die
de auto nog stijlvoller en herkenbaar-
der maken.  

De X-TRAIL Platinum is leverbaar met
een schitterend Bose®-audiosysteem
met acht luidsprekers. Ook is de X-
TRAIL Platinum voorzien van een aan-
sluiting voor een MP3-speler in het
kastje in de centrale armsteun. De
MP3-speler is derhalve niet van buiten-
af zichtbaar als die in de auto wordt
achtergelaten. In het tweede kwartaal
van 2009 komt de X-TRAIL Platinum
op de markt. 

Kijk voor meer informatie over deze
modellen op www.herwers.nl of kom
langs bij Herwers Nissan in Doetin-
chem, Hengelo GLD of Zevenaar.

Nissan lanceert reeks nieuwe modellen
Nissan op de 79e internationale autotentoonstelling van Genéve

Nissan lanceert tijdens de 79e autosalon van Genève een reeks nieuwe modellen. 
Wereldprimeur conceptauto QAZANA
Wereldprimeur personenuitvoering van de lichte bedrijfsauto NV200
Europees debuut van nieuwe 370Z en Cube
Pixo, Nissans betaalbare groene stadsauto 
De nieuwe X-TRAIL Platinum met krasbestendige lak en lichtmetalen 18-inch wielen

Maandag 17 november jl. werd een
speciale discussieavond gehouden
met wethouder Baars. Onderwerp
was: “Hoe kan de gemeente mij geld
besparen bij uitbreiding van ons be-
drijf?” Deze avond was zeer interes-
sant en de opkomst was ook hoog. Er
waren echter veel specifieke vragen
uit het publiek die wethouder Baars
parkeerde. 

Hij stelde voor om aan de hand van
een praktijksituatie, ook wel ‘case’ ge-
noemd een volgende avond te organi-
seren. Deze avond zal dus zijn op dins-
dag 24 maart in het gemeentekantoor.
De bedoeling is om aan de hand van
een presentatie de gehele vergun-
ningsprocedure door te nemen. 
Dit is een redelijk complex verhaal en
daarom staan er meerdere gespeciali-
seerde ambtenaren voor de aanwezi-
gen klaar, die in de praktijk verant-
woordelijk zijn voor bestemmings-
plannen, bouw- en milieuvergunnin-
gen. 

Wie vragen heeft over een onderdeel
dat betrekking heeft op dit onder-
werp, kan dit mailen naar één van on-
derstaande contactpersonen. De vra-
gen worden dan in ieder geval beant-
woord. Dit kan natuurlijk ook betrek-
king hebben op een eigen bedrijf. Be-

langstellenden kunnen zich voorbe-
reiden op deze bijeenkomst door te kij-
ken op de website van de gemeente:
www.bronckhorst.nl. Hier is heel veel
informatie te vinden over allerlei za-
ken, zoals bestemmingsplannen. 

Opgeven voor deze avond kan bij één
van de volgende mensen: Gerrit-Jan
ten Bokkel van het AJK Zelhem, tele-
foon (06) 15182470, email: gjtenbok-
kel@planet.nl, Martijn Kornegoor van
Jong Gelre Vorden-Warnsveld, tele-
foon (06) 22861196, email: mkorne-
goor@planet.nl en Jeroen Janssen van
de Plattelands Jongeren Steenderen,
telefoon (06) 20540518, email: jeroen-
janssentoldiek@hotmail.com

Graag voor zondag 22 maart in ver-
band met de grootte van de vergader-
zaal en de consumpties. Let wel: in-
schrijvers moeten lid zijn van het AJK.
Wie dit nog niet is, kan zich natuur-
lijk alsnog als lid opgeven.

De informatieavond over het aanvra-
gen van bouw- en milieuvergunning
en alles daaromtrent, vindt plaats op
het Gemeentekantoor in Hengelo
(Gld.) aan de Banninkstraat 24a (aan
de rondweg) op dinsdag 24 maart
2009. Aanvang 20.00 uur, koffie staat
klaar om 19.45 uur.

Agrarisch Jongeren Kontakt Bronckhorst

Presentatie bouw- en
milieuvergunning
Op dinsdag 24 maart aanstaande is er een speciale informatieavond geor-
ganiseerd op het gemeentekantoor, voor alle jonge agrariërs in de ge-
meente Bronckhorst. Deze avond wordt verzorgd door vier gespecialiseer-
de ambtenaren van diverse onderdelen. Aanvang 20.00 uur.

Mevrouw Stien Schoemaker-Reijrink
is 96 jaar en woont in De Wehme in
Vorden. Zij kreeg acht dochters en een
zoon. Haar dochter Tineke Hanschke-

Schoemaker (63) woont in Zoetermeer.
Haar dochter Anne Hanschke (36) uit
Berkel-Rodenrijs kreeg zes weken gele-
den dochter Bente. Tineke’s zus Ria

Westen-Schoemaker (62) uit Nieuw-
Buinen werd oma van Anne. Haar
moeder Ine Westen (31) woont in Gro-
ningen.
Omdat de woonplaatsen erg uit elkaar
liggen, werd de babyshower gehouden
in Hoeve Nijhof in Drempt. Marian
Beekman-Schoemaker was deze mid-
dag de gastvrouw.

Vier generaties dames

In Drempt werd afgelopen weekend de geboorte gevierd van twee meisjes.
Anne werd geboren op 3 februari 2009 en Bente een dag later, op 4 februa-
ri. De babyshower werd alleen met familie gevierd, op de meest centrale
plaats.

Mevrouw Stien Schoemaker-Reijrink uit Vorden zit trots te midden van dochters, kleindochters en achterkleindochters.
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Na het huishoudelijke deel, houdt de
heer Duijndam een inleiding met als

titel: Langs het kruispunt van econo-
mische beslissingen. Deze avond is be-
doeld voor leden van 't Onderholt,
mensen die interesse hebben om lid te
worden kunnen zich melden bij het
secretariaat. Tel. (0575) 55 05 93 of
info@onderholt.nl

't Onderholt
Op maandagavond 23 maart is de
ledenvergadering van Agrarische
Natuurvereniging 't Onderholt in
Hotel Bakker te Vorden.

Zij zetten ook een actie op waarbij de
beste vraag uit elk gebied in een per-
soonlijke ontmoeting aan de fractie-
leider gesteld kan worden. De lokale

afdelingen van D66 zien de laatste tijd
een flinke toename van het ledental
en verwachten een verbetering van
hun positie in hun gemeenteraden bij
de verkiezingen in 2010. In de lande-
lijke peilingen ziet het er zelfs naar uit
dat de partij wel drie keer zo veel ze-
tels in de Tweede Kamer kan krijgen
als nu. Het sociaal liberale geluid
krijgt dus steeds meer aanhang en dat
is niet in de laatste plaats te danken
aan de wijze waarop Alexander Pech-
told als partijleider optreedt in de Ka-
mer en daarbuiten. Zijn scherpe analy-
se en duidelijke stellingname dwin-
gen overal respect af. De lokale D66ers
zijn dan ook zeer ingenomen met zijn
komst en gaan er van uit dat het voor
iedereen een boeiende avond zal wor-
den. De toegang is gratis.

Alexander Pechtold 23 maart in Gorssel
De afdelingen Zutphen, Bronck-
horst en Lochem van D66 hebben
Alexander Pechtold, de succesvolle
fractieleider van de partij in de
Tweede Kamer, bereid gevonden
om op 23 maart a.s. een inleiding
te houden over een aantal actuele
politieke thema's. De fractieleider
zal in debat gaan met de aanwezi-
gen. De afdelingen nodigen die
avond iedereen uit in de Roskam in
het centrum van Gorssel om van
gedachten te wisselen over de toe-
komst van ons land, van Europa en
van de wereld.

De workshops starten op donderdag 2
april aanstaande en vinden elke week
plaats op donderdag t/m zaterdag. Op
de website van Beeldhouwatelier Baak
zijn alle data van de workshopdagen
2009 overzichtelijk opgenomen. 

In 3 à 4 dagen is het mogelijk een een-
voudig beeld te maken. Op die manier
komen alle facetten van het maken

van een stenen beeld aan de orde. De
workshops zijn geschikt voor begin-
ners, maar ook gevorderde beeld-
houw(st)ers kunnen uitstekend uit de
voeten. Ervaring is dus niet noodzake-
lijk, ieder kan de workshop volgen op
zijn eigen beeldhouwniveau. De globa-
le indeling van een workshop bestaat
uit drie fasen. Allereerst het in grote
lijnen uithakken van de vorm. Vervol-

gens door middel van steeds fijner ge-
reedschap, zoals beitels, vijlen en der-
gelijke, komen tot het uiteindelijke ge-
wenste resultaat. En tot slot vijlen, veel
schuren en dan de kroon op het werk:
het beeld in de was zetten en uitpoet-
sen. De workshops vinden plaats van
10.00 tot 17.00 uur en zijn inclusief het
gebruik van gereedschap, koffie/thee
en lunch. Er zijn diverse steensoorten
voorhanden. Beeldhouwatelier Baak,
Wichmondseweg 17 a, 7223 LH Baak,
telefoon (0575) 442601. 
Voor meer informatie: 
www.beeldhouwatelierbaak.nl.

Start nieuw beeldhouwseizoen bij
Beeldhouwatelier Baak

Bij Beeldhouwatelier Baak wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van
het nieuwe beeldhouwseizoen. Een ruime sortering beeldhouwsteen is in-
gekocht en alle faciliteiten worden op orde gebracht om de workshops
beeldhouwen in Baak weer optimaal te laten slagen.

Bij Beeldhouwatelier Baak is een ruime sortering beeldhouwsteen aanwezig.
Hierin hebben Nora Bresser, Wil van
Raay en Rikie Starkenburg elkaar ge-

vonden, en ze willen dat graag tonen
d.m.v.hun schilderwerken.

Tegelijkertijd zal Dinie Blankhart, die
al bekend is in de Bronkhorster Kapel
haar keramiek tentoonstellen.

Expositie in de kapel van Bronkhorst
VAN 28 MAART TOT 4 APRIL is er de
expositie Geboeid door kleuren en
lijnen.

Voelt u zich u betrokken bij het onder-
werp, dan is er ook voor u de mogelijk-
heid om deel te nemen. 
Inmiddels hebben zich al zo’n 70 men-
sen aangemeld. Maar u kunt zich nog

opgeven om mee te doen via het e-
mailadres: info@streektaaldictee.nl. 
Ook een aantal bekende Achterhoe-
kers en Liemersen willen met elkaar
hun taalstrijd uit te vechten. Mensen
die nauw verbonden zijn aan het Sta-
ringinstituut of het organiserend co-
mité strijden tegen elkaar in een apar-
te categorie. Deze keer krijgen de deel-
nemers het dictee voorgeschoteld in
de vorm van een tweespraak, een ont-
moeting tussen het Achterhoekse en
het Liemerse dialect. Aan het begin
van de bijeenkomst wordt uitleg gege-
ven over de spellingsregels. Het pro-
gramma wordt muzikaal omlijst door
enkele streektaalartiesten en begint
om 19.30 uur.

Tweede editie van het Oost-Gelders Streektaaldictee

Taalstrijd
Schrijvers, maar vooral liefhebbers
van de streektaal van beide zijden
van de Oude IJssel komen op don-
derdag 19 maart naar Hummelo
om daar hun taalstrijd uit te vech-
ten. In zaal De Gouden Karper
wordt dan voor de tweede maal het
Oost-Gelders Streektaaldictee ge-
houden. De voorbereidingen zijn
in volle gang en er wordt al druk
geoefend met voorbeeld dictees op
internet (www.streektaaldictee.nl).

Voor deze rommelmarkt is de vereni-
ging op zoek naar bruikbare spullen,

die een tweede kans kunnen krijgen
door van eigenaar te wisselen. Wie

nog spullen in bezit heeft, die te mooi
zijn om bij de kraak te zetten en graag
wil schenken aan de Muziekvereni-
ging Nieuw Leven neem dan contact
op met Geert Vredegoor in Steende-
ren, telefoon (0575) 452175.

Rommelmarkt in Steenderen

Ook dit jaar organiseert Muziekvereniging Nieuw Leven weer een rom-
melmarkt. Deze rommelmarkt zal worden gehouden op zondag 14 juni
2009.

De optredens van Viva Rosa staan voor
energiek, explosief en enthousiast en
op de setlist staat eigenzinnige, melo-
dieuze gitaarrock. Af en toe verrast de
band met meer ingetogen en poppy
nummers, soms zelfs neigend naar

country. De ruwe schetsen voor de
nummers worden voor een groot deel
ingebracht door zanger/gitarist Ma-
thieu Rosmuller. Met de sterke eigen
invloeden van bassist André Teunissen
en drummer Jorn Kortooms worden
de ideeën tot juweeltjes van liedjes
omgevormd. De rauwe ongebonden
zang en veelal autobiografische tek-
sten maken de liedjes indrukwekkend
en heftig. In café ‘de Tol’ kunt u Viva
Rosa akoestisch aan het werk horen.
Dat zal er zeker toe leiden dat het min-
der rockt en wellicht nog meer rich-
ting country neigt.

Viva Rosa bij 'de Tol'
Het wordt een druk weekje bij café
‘de Tol’ in de Wittebrink. Eerst
komt op woensdagavond (de vaste
laatste woensdag van de maand
(live–avond) de band Viva Rosa en
op vrijdagavond presenteren de
Grolschbusters uit Hengelo (Gld.)
hun nieuwe frontman Coen Evers.

Het schietevenement in de accommo-
datie bij de organiserende SV Willem
Tell, is niet alleen spannend ook de
onderlinge prestaties lopen niet ver
uiteen. Zo’n 35 leden van Willem Tell
zorgen ervoor dat de avonden vlot ver-
lopen. 

Volgens Henri Boerman, bestuurslid
en woordvoerder van Willem Tell,
houden de teams zich goed aan de
avonden en tijden wanneer ze moeten
schieten. 

“Vooraf hebben de stratenteams een
rooster gekregen over de indeling en
dat werkt goed”, zegt Boerman. 

De finales zijn op 23, 24 en 25 maart.
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op de avonden.

Spannende strijd Bronckhorster
stratenschiettoernooi
Het Bronckhorster stratenschiet-
toernooi dat onlangs van start is
gegaan, verloopt naar wens. Het
toernooi wordt voor de 30e keer ge-
houden en er doen 68 teams mee.
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Het was van ’s morgens vroeg tot in de
middag een drukte van belang bij Res-
taurant Den Bremer. Van Veilig Ver-
keer Nederland afdeling Bronckhorst
waren de voorzitter, de heer Henk
Cleijpool en de penningmeester de
heer Evert Steentjes aanwezig. “We
houden al jaren de rijvaardigheidsrit-
ten, welke rouleerden binnen de ge-
meente Bronckhorst. Nu wordt het
steeds vanaf de centrale plaats Toldijk
gehouden. Zutphen en Doetinchem
zijn hiervandaan goed bereikbaar en
de faciliteiten zoals parkeren en de
zaal zijn in Den Bremer goed,” aldus
de heer Steentjes. “Alles heeft ‘vaardig
blijven in het verkeer’ als doel,” legt

hij uit. Het informatieboekje van
BROEM, Breed Overleg Ouderen en
Mobiliteit, wordt aan de deelnemers
meegegeven. Naast deze rijvaardig-
heidsritten, worden jaarlijks in de ver-
schillende kernen de verkeersexa-
mens voor de basisscholen georgani-
seerd met daarbij de fietskeuringen.
Ook de scootmobiel middagen zijn
vast onderdeel van het programma.
“Er worden momenteel rijvaardig-
heidsritten voor oudere fietsers ont-
wikkeld,” vervolgt de heer Steentjes.
“Of het dit jaar al lukt weet ik niet. Het
vergt nogal wat organisatie. Deze zul-
len, net als de verkeersexamens roule-
ren in de dorpen.” In de zalen werden

alle faciliteiten aangeboden, zoals de
gehoortest door Beter Horen, een
ogentest en een theorie-uurtje met de
heer Frank Massop. Hij hield op moti-
verende wijze een verhandeling over
de nieuwste verkeersregels en –tekens.
Vele vragen werden gesteld en beant-
woord. Acht rijinstructeurs werden ge-
contracteerd om als rijadviseurs mee
te rijden met de deelnemers. Ongeveer
een half uur werden de bestuurders
begeleid in een rit richting Zutphen of
Doetinchem. Na afloop werd het rij-
den nabesproken en werden de advie-
zen betreffende de rijvaardigheid op
formulieren aangegeven. “Het is een
leuke afwisseling. Anders ben je alleen
bezig met mensen leren rijden,” ver-
telt een van de rijadviseurs. “Op deze
dag heb je de gelegenheid om te kij-
ken hoe het nu gaat en ze te adviseren
over de aangeleerde foutjes.”

Veel animo rijvaardigheidsritten

In Toldijk werden vorige week dinsdag voor de derde keer rijvaardigheids-
ritten gehouden door de Stichting Welzijn Ouderen Steenderen in samen-
werking met Veilig Verkeer Nederland, afdeling Bronckhorst. Ruim dertig
deelnemers uit de gemeente Bronckhorst meldden zich aan.

Frank Massop vertelde over de nieuwste verkeersregels en –tekens.

In de pauze kon Paul Meessen, afge-
vaardigde van Groep Achterhoek van
de NBV, een aantal jubilarissen in het
zonnetje zetten. Jan Legtenberg uit
Laag Keppel en Herman Letteboer uit
Hummelo kregen allebei een onder-
scheiding voor 25 jaar lidmaatschap.
Mevrouw Tijkken uit Steenderen en
Carel Aal uit Kesteren werden onder-
scheiden vanwege hun 40-jarig lid-
maatschap. Alle vier jubilarissen zijn
lid van de bijenvereniging uit Steende-
ren. Na de pauze vertelde Martin
Stevens uit Halle over zijn wassmelte-
rij. Oude bijenraten, aangeleverd van-

uit het gehele land, worden in zijn
smelterij weer omgesmolten tot scho-
ne blokken bijenwas. Van deze blok-
ken was worden in het Bijenhuis in
Wageningen weer kunstraatvellen ge-
walst die vervolgens weer hun weg
vinden naar imkers in heel Nederland. 

Tot slot vertelde de jubilerende Carel
Aal over zijn werkzaamheden in één
van de weinige grootimkerijen van Ne-
derland. De aanwezigen luisterden
aandachtig toen hij verhaalde over het
imkeren met ruim 400 volken. 

Niet alleen imkers waren op deze
avond afgekomen, maar ook mensen
met belangstelling voor de wondere
wereld van de honingbij. De begin-
nerscursus 2009 loopt inmiddels. Op 4
april start de eerste praktijkcursus in
de bijenstal aan de Dijenborgsestraat
in Hengelo. Mensen die belangstelling
hebben voor de beginnerscursus 2010
kunnen zich alvast aanmelden, tel.
(0575) 46 36 31.

Bronckhorster bijenavond
een groot succes
Donderdagavond werd in zaal Lan-
geler de Bronckhorster bijenavond
2009 gehouden. Een activiteit van
de vier bijenverenigingen die in de
gemeente Bronckhorst actief zijn.
Jan Berendsen van de Zelhemse im-
kers vertelde over de koninginne-
teelt, waarna Eddy Geurtsen sprak
over verschillende manieren van
ziektebestrijding.

De orkesten zullen op vier podia strij-
den voor de prijzen. In de Spalstraat
bij hotel Leemreis, bij hoofdsponsor
partycentrum Langeler en bij bakkerij
Heyerman staan podia. Het hoofdpo-
dium staat op de hoek Raadhuis-
straat/Kerkstraat waar de parkeer-
plaats feestelijk wordt ingericht.

De dweilorkesten zijn verdeeld in een
wedstrijdklasse (10) en de leutklasse
(4). In de wedstrijdklasse wordt gestre-
den om drie geldprijzen en voor de
leutklasse is er één prijs. De wedstrijd-
klasse wordt gejureerd waarbij de jury
onder meer let op de muzikaliteit zo-
als zuiverheid, techniek, dynamiek en
ritmiek. Bij de repertoirekeuze is origi-

naliteit, kwaliteit en uitvoering van
het repertoire van belang. Een ander
onderdeel is het samenspel en de uit-
voering. Hierbij wordt gelet op harmo-
nie en klankkleur, bandsamenstelling
en uitvoering. Bij de leutklasse is amu-
sementswaarde, presentatie en en-
thousiasme belangrijk. De orkesten
verzamelen zich bij De Hietmaat aan
de Zelhemseweg. Om 12.30 uur ver-
trek de bonte stoet naar het hoofdpo-
dium waar om 12.45 uur de opening is
van het festival. Ieder orkest heeft vier
optredens, op ieder podium éénmaal.
Het publiek hoeft dan ook bij één po-
dium niets te missen en ziet alle orkes-
ten optreden. Om 17.00 uur is de fina-
le bij het hoofdpodium met aanslui-
tend de prijsuitreiking.

Nieuw dit jaar is de ‘Dweilwaren-
markt’. In de Spalstraat en Raadhuis-
straat staan van elf tot vijf uur veel kra-
men en diverse kinderattracties. Voor
meer informatie zie de website:
www.hengelsdweilfestival.nl

Zondag 19 april

Veel kleur en muziek op
Hengels Dweilfestival
Aan het tweede Hengels Dweilfesti-
val, dat op zondag 19 april wordt
gehouden, doen veertien dweilor-
kesten mee. Het spektakel in het
centrum van het dorp Hengelo be-
gint om 13.00 uur en om ongeveer
17.00 uur is het einde.

WETENSCHAP EN TECHNIEK OP
SCHOOL
De twee finalisten presenteren de acti-
viteit waarmee ze meedingen naar de
Innovatieprijs eerder die middag aan
de andere VTB-scholen in de Achter-
hoek. Deze scholen bepalen wie zich
aan het eind van de middag ‘Weten-
schap en Techniek school 2008/2009’
mag noemen.  

Winnaar is de school die wetenschap
en techniek op de beste manier heeft
ingebed in het schoolprogramma. De
activiteiten van de finalisten en van
vele andere scholen staan op de websi-
te van VTB Achterhoek: www.achter-
hoekwent.nl. Op deze website kunt u
informatie vinden van lesmateriaal,
methodes, activiteiten en excursies,
die te maken hebben met wetenschap
en techniek.

TECHNIEK EN WETENSCHAP OP
DE BASISSCHOOL
Techniek en wetenschap zijn midde-
len om een eigentijds, aantrekkelijk
en motiverend onderwijs te creëren
en sluiten goed aan bij andere ontwik-
kelingen in het basisonderwijs. Daar-
naast is het belangrijk dat kinderen
een realistisch beeld krijgen van de be-
tekenis van techniek en wetenschap in
de maatschappij, zodat een eventuele
keuze voor techniek in het vervolgon-
derwijs een interessante en volwaardi-
ge optie wordt. In de Achterhoek
wordt dagelijks gewerkt aan goed
techniekonderwijs. De resultaten mo-
gen gezien worden. Het gaat daarbij
niet alleen om de technieklokalen,
maar bijvoorbeeld ook om dat specia-
le project, die activerende lessenserie
of die bijzonder excursie op de basis-
scholen zelf. Om deze activiteiten
meer over het voetlicht te brengen, is
de Onderwijs Innovatieprijs ‘techniek
en wetenschap in het basisonderwijs’
in het leven geroepen. De Stuurgroep
VTB Achterhoek wil hiermee de activi-
teiten die in het kader van techniek en
wetenschap op de scholen gedaan
worden, waarderen. En vooral ook an-
deren inspireren en stimuleren. 
De stuurgroep VTB bestaat uit vier le-
den, de POA Achterhoek, de IJssel-
groep, Hogeschool Iselinge en het Ken-
niscentrum Bèta Techniek. De Onder-
wijs Innovatieprijs wordt mede moge-
lijk gemaakt door bijdragen van POA
Achterhoek, het Kenniscentrum Bèta
Techniek en de Kamer van Koophan-
del voor Centraal Gelderland.

Uitreiking Onderwijs Innovatieprijs
Op 11 maart werd in Hogeschool
Iselinge de Onderwijs Innovatie-
prijs uitgereikt tijdens de netwerk-
bijeenkomst Verbreding Techniek
Basisonderwijs. Winnaar is de ba-
sisschool die er met haar activitei-
ten het beste in slaagt om techniek-
talent bij de kinderen boven te ha-
len. Basisschool ‘De Leer’ uit Hen-
gelo (G) en basisschool ‘de Water-
molen’ uit Groenlo zijn de twee
scholen die naast € 800,-- prijzen-
geld, kans maken op een budget
van € 3.000,-- voor een bezoek aan
een aansprekend voorbeeld van
wetenschap en techniek in het ba-
sisonderwijs.

In een spannende wedstrijd tegen de
nummer 3 in de poule, Erica uit Die-
ren, werden de noodzakelijke punten
gepakt voor de promotie. 

Na een kleine achterstand in de eerste
helft, herpakte de heren van SV Quin-
tus zich weer in de tweede helft. 

Vanuit een goedlopende dekking wa-
ren het Benno Dolphijn en Stan Hol-
land van Quintus die met snelle uit-
braken de stand gelijk trokken. 

In het slotoffensief werd door SV Quin-
tus de eindstand bepaald op 28-25.

Heren SV Quintus promoveren

De heren van SV Quintus zijn afgelopen weekend gepromoveerd naar de
tweede klasse in de regio oost.
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Informeer ook naar de gunstige 

voorwaardenvoor doorplaatsing van

advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo,

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij

Weevers in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evene-

menten in de Achterhoek.

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

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle

VVV’s in de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken,

campings, restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

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

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn.

Geboortekaarten - Huwelijkskaarten - Visitekaarten - Feestelijke uitnodigingen - Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk - Briefpapier - Rekeningen - Kettingformulieren - Enveloppen - Folders

Kranten - Boeken - Tijdschriften en periodieken - Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages - Internetpresentaties - Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo ggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

Weeversdrukkerij

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

ARGENTIJNSE 
TANGO
Info freerieksen@tiscali.nl
Tel. 0575 - 51 55 67

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt 

van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2008 kunt u   
bij ons terecht op één van de volgende woensdagavonden: 
18 en 25 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2007 (aanslag 2008).

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

Een huis kopen
zonder zorgen?
Huysraet begeleidt!

Nicole Lenselink
0575-464016 of 

nicole.lenselink@huysraet.nl

www.huysraet.nl

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

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wél.… de zorg van de uitvaart,

ongeacht waar u verzekerd bent.

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

Uitvaartverzorging
PATRIMONIUM

(lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 0313-474909

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

www.patrimoniumdoesburg.nl

Lente. ... ff wat nieuws!!!
met gewoon schitterende merken als:

voor de vrouw: Angels, Dreamstar, Poools, Venducci, Cecil, Yest, Ze-Ze en Intown.
voor de man: Cars, Collumn, Edc, Lerros, Blue seven, Park en No-ecces.

Just Men en Just More Damesmode vind U in het centrum van Zelhem

exclusief bij ons: het hele jaar Sloggi 3+1 GRATIS

Smidsstraat 11, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

Iedere zaterdag gratis schetsservice
(op afspraak)

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

• Sierbestrating 
• Tuinhuisjes
• Natuursteen 
• Tuinverlichting
• Grind Split en Zand

• Tuinhout
• Natuurlijke Materialen Landpoorten
• Terrasoverkappingen 

• Tuindecoratie

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 21 maart
in de discotheek

D.J. Martijn

Iedere laatste woensdag van de maand

live muziek

Woensdag 25 maart Viva Rosa 

Vrijdag 27 maart 

The Grolschbusters 

Presentatie frontman Coen Evers

Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis
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De afgelopen maanden volgden de
kappers van Passchier Haarmode ver-
schillende trainingen in Nederland en
Duitsland om de nieuwe, revolutionai-
re kniptechniek te leren. Docent was
Brian McLean, de wereldberoemde En-
gelse topkapper die het systeem Curl-
sys bedacht. Frans Passchier: "Door
strengen haar op een speciale manier
af te delen en in te knippen, gaan ze
veel meer krullen. De haren vallen bo-
vendien in mooiere, dikkere bundels.
Bij kort én lang haar. Hiervoor gebrui-
ken we de speciale Curlsys-scharen,
die we met zowel de linker- als rechter
hand kunnen hanteren. De scharen
hebben verschillende lengtes: hoe lan-
ger het haar, hoe langer de schaar. Zo
laat je het haar optimaal krullen".

MEER VOLUME
Volgens Frans Passchier is Curlsys een
finishtechniek. Het haar wordt dus
eerst in een coupe geknipt. Daarna
wordt het met de Curlsys-scharen ver-
der in model gebracht. Met een goede
conditioner en een stylingmiddel als
wax vallen de krullen nog beter. De

enige voorwaarde voor zo'n mooie bos
krullen is dat het haar van nature al
wat slag heeft. Maar tegelijkertijd is de
techniek ook geschikt voor mensen
met steil haar. "Curlsys geeft golvend
haar meer krul en steil haar veel meer
volume", vertelt Passchier. "De mensen
zullen bovendien merken dat hun
haar veel makkelijker te stylen is".

MOOIE AANVULLING
Inmiddels heeft Passchier Haarmode
al verschillende klanten een mooie
bos krullen bezorgd. "De reacties zijn
positief en heel leuk. 'Ik wist niet dat
mijn haar zo gemakkelijk kan krul-
len', horen we vaak. Of: 'Mijn steile
haar houdt veel langer volume en zit
veel beter'. Voor ons betekent Curlsys
een mooie aanvulling op onze moge-
lijkheden. Of mensen nu krullen wil-
len, meer volume óf juist steil haar;
wij zorgen er graag voor".
Kijk voor meer informatie op
www.passchierhaarmode.nl, kom
langs in de kapsalon aan de Spalstraat
17 in Hengelo of bel voor een afspraak
tel. (0575) 46 40 17.

Passchier Haarmode is gecertificeerde Curlsys-kapper

Meer krullen en volume
dankzij nieuwe kniptechniek

Passchier Haarmode in Hengelo voert sinds kort een bijzondere, nieuwe
kniptechniek. Het gaat om Curlsys, een systeem dat meer krullen brengt
in golvend haar. Of in steil haar meer volume geeft. Hiermee is Passchier
Haarmode één van de weinige gecertificeerde Curlsys-salons in Neder-
land.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. On'denlek:
Redelijk - tamelijk. "Hoo geet 't? On'denleke good!"

B. Onbezoesd:
1. Wat een roekeloos optreden. 
2. "Wat een onbezoesd doon." 
3. Lompe, onbenullige man. "Ne onbezoesden"

C. Onmundeg: 
Heel erg groot. "'t begon onmundeg hard te raegenen."

Bij de aanleg van landweren werd
vaak gebruik gemaakt van al aanwezi-
ge natuurlijke barrières zoals veenge-
bieden en waterlopen. Deze obstakels
werden dan gebruikt om een land-
weer tussen te leggen. Een dergelijke
situatie was ook bij Halle op de oude
weg van Bocholt naar Zutphen. Deze
weg werd destijds geflankeerd door
Het Witteveen (Halseveen) aan de ene
en Het Zwarteveen aan de andere
kant. De huidige Landeweerweg, de
naam van een boerderij plus vermel-
dingen in archieven en op oude kaar-
ten is het enige dat nog aan deze ver-
dedigingswal herinnert. Het land-
schap bij Halle is dusdanig veranderd,

dat een foto als deze niet meer ge-
maakt kan worden. Het recht op land-
weeraanleg lag bij de landsheer, maar
steden konden dit privilege ook ver-
krijgen van hem. In 1466 was de Land-
weer in Halle in handen van de Hertog
van Kleef en hij hield hierop (via de
landdrost van het Graafschap Zut-
phen) toezicht. Degenen die het graaf-
werk deden waren de inwoners van
het gebied waar de landweer werd
aangelegd. Dit was een landsheerlijke
verplichting, een waar men meestal
niet al te blij mee was. En dat de loka-
le bevolking soms niet vertrouwd kon
worden en saboteerde kwam dan ook
regelmatig voor. Daarom moesten de

wachters en kasteleinen langs de land-
weer toezien dat de landweer niet be-
schadigd werd. Ook werden er hiertoe
wetten uitgevaardigd, waar hoge boe-
tes in waren opgenomen of zelfs lijf-
straffen zoals bijvoorbeeld het breken
van een hand.&#8232; In 1466 waren
in Halle Klaas Abbink en zijn zoon
Derk verantwoordelijk voor de Land-
weer, maar deden dat in de ogen van
de landsheer niet goed en kreeg een
zware boete. In het verslag 1466-1467
van de landdrost van het Graafschap
Zutphen Johan Momm van Kell staat
hierover: “Zu Zelem Claes Abbinx und
desen Sohn Derick, weil sie 2 bis 3 Mal
die Feinde durch die Landwehr gelas-
sen haben, 54 Rh.Gulden als Strafe un-
ter Zustimmung des Herzogs”. Het
breken van de hand werd hen be-
spaard, maar het betalen van de geld-
som zal zeker ook niet eenvoudig ge-
weest zijn. De landweer symboliseerde
zo ook de maatschappelijke en politie-
ke invloedssfeer van degene die hem
liet aanleggen. Het kan daarom als
een mogelijk prestige project worden
aangemerkt. In de archieven staan in
ieder geval lovende woorden over al
die vestigingswerken, inclusief land-
weren, die Hertog Adolf van Kleef
heeft laten aanleggen in zijn regeerpe-
riode (1394-1448) ………Was hevet he
wonders van lantweren doin graven,
van slagboemen doin hangen en van
heggen doin paitten (=planten).
Bron o.a. H. Stam, Landweren in Graaf-
schap en Liemers.
Wilt u reageren op dit artikel of wilt u
een oude foto of een verhaal uit de ge-
meente Bronckhorst beschikbaar stel-
len? Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (82)

Landweren waren laat-middeleeuwse verdedigingslinies. Doorgaans be-
stonden landweren uit een brede zware wal, aan elke zijde voorzien van
een flankerende diepe sloot, met op de wal een heg. De heg bestond uit
bomen waarvan de takken hetzij dicht door elkaar gevlochten waren het-
zij neergebogen en opnieuw in de grond gepoot. Ertussenin werd doornig
struikgewas aangeplant, waardoor het geheel een bijna ondoordringbare
hindernis vormde. De schaarse doorgangen in de landweer waren voor-
zien van een slagboom met een persoon erbij wonend die deze in de nacht
en bij onraad afsloot. Deze bewakers werden dan ook vaak ‘Hekman’, ‘Be-
umer’ of ‘Sluiter’ genoemd.

Deze middag is er volop gelegenheid
om te spelen zowel binnen als buiten.
Gezamenlijk worden alle dieren ge-

voerd door de kinderen en dus mis-
schien ook wel de pasgeboren lamme-
tjes van de ouessant, het kleinste

schaap ter wereld of de pasgeboren
dwerggeitjes. Ook is er deze middag
de gelegenheid om een abonnement
voor het komend seizoen te bestellen
en misschien wel iemand kado te ge-
ven. 

Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 te Bekveld, www.feltsigt.nl.

Woensdag 18 maart bij kinderboerderij Feltsigt

Speel en voermiddag

Op woensdagmiddag 18 maart kunnen kinderen wellicht een bevalling
van een schaap of een geit meemaken op kinderboerderij Feltsigt. Rond
deze datum zijn namelijk de eerste twee schapen en twee geiten uitgere-
kend. De kans is dus heel groot dat er al één of meerdere lammetjes net
zijn geboren of heel misschien dat deze middag gaat gebeuren.



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

Als locatie voor de uitzending is geko-
zen voor de zaal bij Ellen’s Eethuisje,
een historische plek waar in de jaren

’60, toen de locatie nog zaal ‘de Ploeg’
heette, popsociety Walhalla, de Zel-
hemse beatclub, haar popavonden

hield en waar bands als Q65, Cuby, Li-
vin’ Blues, Golden Earring, etc. kwa-
men optreden. Ook beatclub Square,
de tegenhanger van Walhalla in Hen-
gelo (G), die in zaal Concordia van de
fam. Boerman (nu is daar de Albert
Heijn gevestigd) soortgelijke popavon-
den hield, zal de revue passeren.
Je kunt deze uitzending, die van 20.00
tot 22.00 uur duurt, live meemaken.
De uitzending bij Ellen’s Eethuisje is
gratis toegankelijk voor publiek.

Back to the Sixties met Live@Ideaal.org

De Radio Ideaal uitzending van het radioprogramma Live@Ideaal.org
staat woensdag 25 maart geheel in het teken van de jaren ’60. Presentator
Gerrie Evers, zelf opgegroeid in die roerige jaren, gaat samen met een aan-
tal studiogasten, die in die tijd hun stempel drukten op het ontstaan van
de jeugdcultuur en vooral ook de muziek, terug naar die mooie jaren
zestig en zeventig in de regio Bronckhorst. Een voor deze gelegenheid
samengestelde band zal een aantal ‘sixties’ nummers live ten gehore
brengen.

Het gaat om een dichte aanhanger
met een dubbele as, waarbij niet al-
leen de deur aan de achterzijde te ope-

nen is, maar ook de gehele zijkant om-
hoog gekanteld kan worden, waar-
door er een luifel ontstaat. De aanhan-
ger zou op die manier zelfs nog als een
klein podium dienst kunnen doen.

De sponsors die deze vorm van onder-
steuning mogelijk maakten zijn auto-
mobielbedrijf Looman, JVL Autobekle-
ding, eetcafé de Groes, Reclamestudio
Zelhem, bakkerij Henri Scholten, kap-
salon Krabben & Krabben, Plus Super-
markt Hengelo (G), Wolfershuus,
Groenrecycling Wassinkbrink, All
Round Zelhem, Keiser Verkeerstech-
niek, Auto Schadeherstel Willemsen,
Hans Reintjes financieel adviesbu-
reau, drogisterij Oosterink, Looman
Scootmobielen, Trendy Haarmode,
Bouwbedrijf Kuiperij, M & J Design,
Hans Sloetjes Tuinmachines, VCP
Streetcare, Honicel, installatiebedrijf

Gratis te gebruiken aanhanger
voor scholen en verenigingen

Door een uniek sponsorproject
kunnen scholen, verenigingen en
charitatieve instellingen in de ge-
meente Bronckhorst gebruik ma-
ken van een luxe aanhanger. De
tamdem-asser staat in beheer bij
garage Looman, die er ook voor
zorgt dat belasting en verzekering
betaald wordt. Verenigingen en
scholen kunnen contact opnemen
met garage Looman om de aanhan-
ger te lenen. Dit kan alleen als het
gebruik in het belang van school of
vereniging is en dan zijn er geen
kosten aan verbonden. De gebrui-
ker moet natuurlijk wel over het
juiste rijbewijs beschikken en de
schade aan de aanhanger is voor ei-
gen risico.

Op de voorlopige deelnemerslijsten
van de diverse klassen staan de nodige
Wereld- en Europese kampioenen. Zo
zal in de MX1 klasse de Belgische MX3
wereldkampioen Sven Breugelman de
strijd aanbinden met onder andere
zijn landgenoten Yentel Martens en
Jan Lauryssen, de Finnen Antti Pyrho-
nen en Marco Korvalainen, de Zuid
Afrikaan Shannon Terreblanche en
Erik Eggens. Eggens, die sinds een aan-
tal jaren in de Gelderse Achterhoek
woont, traint regelmatig op het cir-
cuit in Halle en kent dit dus als zijn
broekzak. 
Erik Eggens, vijfvoudige Nederlands
kampioen MX2, maakt dit jaar de
overstap naar de MX1 klasse en ziet
daarin een grote uitdaging en een
nieuw doel in zijn al lange carrière.
Hij rekent op pittige wedstrijden en
een interessant kampioenschap, om-
dat er meerdere coureurs meedoen,
die in staat geacht moeten worden om
een Grand Prix te kunnen winnen. Als
geduchte tegenstanders moeten ook

Patrick Roos en William Saris aange-
merkt worden. De nummers 2 en 3 uit
de eindstand van vorig seizoen zijn er
op gebrand om deze prestatie mini-
maal te evenaren.
In de MX2 klasse zullen alle ogen ge-
richt zijn op Jeffrey Herlings. Hij werd
vorig jaar de wereld- en Europees kam-
pioen van de 85cc. Hij maakt nu de
overstap maakt naar de MX2 is opge-
nomen in het KTM JM Junior Racing
team. Hij zal in Halle in de slag moe-
ten met zijn teamgenoten Joel Roe-
lants en de Fransman Valentin Teillet,
de regerende Europees kampioen in
deze klasse. Verder zullen de Neder-
landse talenten Herjan Brakke, Glenn
Coldenhoff, Donny Bastemeijer en Ce-
riel Klein Kromhof aan de start ver-
schijnen. Klein Kromhof heeft onder
begeleiding van zijn trainer Arwald
Nijland de laatste jaren grote progres-
sie geboekt, vorig jaar uitmondend in
een vijfde plaats in het Europees kam-
pioenschap. Dit jaar moet voor hem
het jaar worden, waarin bij het we-

reldkampioenschap ook de nodige
punten worden gepakt. 
Ook de Belg Jeremy van Horebeek (2e
in de ONK van 2008) en de Rus Evgeny
Bobrishev (3e in de ONK van 2008) zul-
len in Halle van de partij zijn om te
trachten zo veel mogelijk punten te
scoren om aan het eind van het sei-
zoen de Open Nederlandse titel te
kunnen bemachtigen.
Vreemde eend bij de MX2 is ‘good old’
Oscar Vromans. Op verzoek van zijn
motorleverancier Yamaha zal de hui-
dige Nederlands kampioen in de MX3-
klasse in 2009 meedoen in de lichtere
klasse. De inmiddels 35-jarige Vro-
mans ziet het als een zware opgave
om het op te nemen tegen de jonge
garde.
Bij de 85cc-ers liggen, na het vertrek
van Herlings en Bastenmeijer, alle
kaarten open. De Nederlandse toppers
zullen het moeten opnemen tegen de
nodige buitenlandse inbreng. 
Op de deelnemerslijsten staan veel
Scandinavische rijders. Zij zien de
wedstrijd in Halle als ideale tussen-
stop voor en goede voorbereiding op
het Grand Prix seizoen dat op 29
maart in het Italiaanse Faenza begint. 
Aan het deelnemersveld zullen nog de
tien hoogst geklasseerde in de tussen-
stand van de nationale cross competi-
tie worden toegevoegd. Met zo’n zestig
aanmeldingen per klasse zal er in de
kwalificatietrainingen flink gas gege-
ven moeten worden om één van de
veertig startplaatsen voor de wedstrijd
te kunnen bemachtigen.
De trainingen beginnen om 9.30 uur
met de trainingen voor de 85 cc, ge-
volgd door de MX2 en de MX1. In de
geklokte kwalificatietraining moet de
rijder een tijd neerzetten die goed is
om later op de dag mee te kunnen
doen aan de wedstrijd. Het begin van
de wedstrijden staat gepland voor
12.30 uur. De wedstrijden bestaan uit
twee manches voor elke klasse.
De Jumbo ONK Motocross titelstrijd
bestaat dit jaar uit 7 wedstrijden, die
verreden worden in Gemert (afgelo-
pen zondag), Halle (22 maart), Rhenen
(21 mei), Oss (6 september), Emmen
(27 september), Berghem (11 oktober)
en Heerde (18 oktober).

Internationale motorcross-top
naar Halse ‘Kappenbulten’

Op zondag 22 maart is de Halmac uit Halle gastheer van de Nationale en
Internationale motorcross-top. Op het programma staat dan de tweede
wedstrijd in de reeks van het Jumbo Open Nederlands Kampioenschap
Motocross in de klassen MX1, MX2 en 85 cc. De vele vrijwilligers van de or-
ganiserende vereniging zijn al weken druk in de weer om het fraaie en
goed overzichtelijk circuit ‘de Kappenbulten’ optimaal te preparen om
spectaculaire en spannende wedstrijden mogelijk te maken.

Op donderdag 2 april komen de ant-
woorden op tafel bij het derde Kli-
maatcafé Gelderland aan Zee in De
Keizerskroon in Ruurlo. Angelique
Krüger (TV Gelderland) daagt u uit tot
een discussie over de kansen van duur-
zame energie voor boeren. Welke voor-
delen bieden Gelderse initiatieven
voor biogasopwekking? Wat is het pro-
fijt voor boeren en burgers van ener-
gie uit hout, wind, aardwarmte en
koude-warmteopslag? Is de boer straks
niet meer alleen boer, maar ook ener-
gieleverancier?

Ook kijken we naar de rol van de land-
bouw bij waterberging. Door de kli-
maatverandering krijgen we meer en
heviger regenval. Dit water moet wor-
den opgevangen en geborgen om de
grote rivieren te ontzien en overstro-
mingen te voorkomen. Willen boeren
hun land beschikbaar stellen om dit
water op te vangen? Wat is het profijt
ervan voor landbouw en natuur? Als
voorbeeld nemen we de Baakse Beek
bij Zelhem. Is dit project een blauw-
druk voor een duurzame toekomst
voor boeren of moet het anders?
Het debat in Ruurlo is deel van de de-
batreeks Gelderland aan Zee, een ini-
tiatief van de Gelderse Milieufederatie
en wordt georganiseerd in samenwer-
king met LTO Noord. Het volledige
programma staat op www.geldersemi-
lieufederatie.nl en www.ltonoord.nl 
Wat: Klimaatcafé Gelderland aan Zee.
Wanneer: 2 april 2009 van 20.00-22.00
uur. Waar: Restaurant Keizerskroon,
Dorpsstraat 15 in Ruurlo. Toegang gra-
tis. Informatie en aanmelden: Gelder-
se Milieufederatie, Christine Wevers,
tel. (026) 352 37 40, 
c.wevers@geldersemilieufederatie.nl

Klimaatcafé Gelderland aan Zee

Duurzame kansen voor boeren
Gelderland is op zoek naar nieuwe
energiebronnen. De olie- en ener-
gieprijzen stijgen weer op termijn
en fossiele brandstoffen raken op.
Welke rol kan de landbouw spelen
bij het leveren van nieuwe energie?
Neemt Nederland straks massaal
duurzaam opgewekte stroom en
gas af van Gelderse boeren? En als
vanwege klimaatverandering het
toch hevig en langdurig gaat rege-
nen, kunnen boeren dan voorko-
men dat delen van Nederland over-
stromen?

De inleiding wordt gehouden door
ds.H.Tacken te Mijdrecht, voordien
predikant te Gelselaar. Hij hoopt ons
te vertellen wat voor hem de reden is
geweest om als katholiek pastor over
te stappen naar de protestantse kerk

Nederland. Hij zal een afwisselend ver-
haal vertellen , dat hij zal illustreren
met muziek en tekst. Hij zal ingaan op
de verschillen tussen protestants en
katholiek in de beleving van de om-
gang met het Heilig Avondmaal  en de
Eucharistie. Gezien het feit dat we in
de lijdenstijd leven zal hij aandacht
besteden aan `Leven en beleven van
de vastentijd in de Katholieke kerk.

Komt allen deze interessante bijeen-
komst bijwonen.

PCOB Vorden houdt verhaal
over Kerkelijke Transfer
De PCOB afdeling Vorden houdt op
donderdag 26 maart a.s. te 14.30
uur in het Stampertje  Dorpscen-
trum haar maandelijkse bijeen-
komst, die dit keer in het teken zal
staan van het naderende Paasfeest.



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

Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

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

bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

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

www.achterhoekagenda.nl

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

hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

nr. verschijningsdatum betreft de periode

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

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

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

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

Voor aanlevering persberichten:

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

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

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant wordt al een

aantal jaren uitgebracht en is een samenwer-

king tussen het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme en Drukkerij Weevers in Vorden.
De Achterhoek Vakantiekrant biedt toeris-

ten een uitstekende leidraad bij het selecte-

ren van een dag of avondje uit. De krant

bevat een VVV-agenda en bovendien allerlei

artikelen over bezienswaardigheden en

evenementen in de Achterhoek.De agenda is overigens ook te vinden op

de aan het product gekoppelde website: 

www.achterhoekagenda.nlVerspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant is gratis te

verkrijgen bij VVV kantoren, hotels, 

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken. De totale oplage is

20.000 exemplaren.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2009

Tarieven en informatie seizoen 2009
Zaterdag 5 juli t/m vrijdag 18 juli 2008

NUMMER 5 - 2008

Uitgave: Drukkerij Weevers, Vorden
Vakantiekrant

In de kijker: Vorden

LEES VERDER VOOR

In de Achterhoek wordentussen juni en half septem-ber tal van bijzondere cultu-rele evenementen gehou-den. Verspreid over de Ach-terhoek, van Ulft tot Brede-voort en van Ruurlo tot 's-Heerenberg. Er zijn zowelbinnen- als buitenmanifesta-ties, voor groot en voor klein publiek.Muziek, dans, beeldende kunst, po-ëzie, straattheater et cetera. Alle infor-matie over de evenementen is te vin-den op www.cultuurzomerachter-hoek.nl, maar er kan ook contact wor-den opgenomen met de VVV’s in de re-gio. 
Voor de Duitse geïnteresseerde is er desite ww.kultursommerachterhoek.de 

IN DE ACHTERHOEK VAKANTIE-KRANT WORDT TELKENSBERICHT OVER DE CULTURELEEVENEMENTEN VAN DEKOMENDE PERIODE:4, 5 en 6 juli: Straattheaterfestival Bui-tengewoon, Doetinchem. Dertig inter-nationale gezelschappen brengen bij-zondere, mooie, ontroerende, humo-ristische en spectaculaire acts. Voor-stellingen voor alle leeftijden in diver-se theaterdisciplines o.a. animatie,dans, beeldend theater, poppenthea-ter, circus theater, locatietheater enparades. Gratis toegang. 

5 juli: Theatrale wandeling ’n Drom Negen, Sinderen. Een wandeling overde landgoederen Idink enNibbelink op SinderenMet onderweg theatrale,poëtische en muzikale ver-rassingen. 
Na terugkomstvolgt eennamiddagprogramma. 

5 en 6 juli: Zomerfestival Kasteeltuinen Achterhoek. Feestelijk evenementin drie zomerse kasteeltuinen. Nederlands Historisch Dans en Theaterensemble: Ballo Dei Fiori in Huis DeVoorst in Eefde. Ottetto Amsterdamo.l.v. Ton van der Kieft in Landhuis DeVelhorst in Almen en Opera MinoraNiccolo Piccinni: Le Donne Vendicateop Landgoed De Wiersse in Vorden.

Reserveer komende zomer vast inuw agenda:
ACHTERHOEK SPEKTAKELTOER • 20 juli Winterswijk
• 27 juli Zelhem
• 3 augustus Lichtenvoorde• 10 augustus Lochem
• 17 augustus DinxperloKASTEELTUINCONCERT,RUURLO 

14 augustus
HUNTENPOP VARSSELDER 22 en 23 augustus

Bijzondere culturele evenementen in de AchterhoekCultuurzomer Achterhoek!

tus 2008
elderlandcultuurland.nl e zomer valt er ook dit jaar inGelderland op cultureel gebied weer

en. De gratis gids vanGelderland Cultuurland maakt de
elijke evenementen inde regio’s Rivierenland, Veluwe, Ach-nhem-Nijmegen inzich-jk die tussen 28 juni en 31 augus-tus 2008 plaatsvinden. Het program-ma-aanbod varieert van beeldendees en spectaculair loca-ot verrassende concertenjzondere locaties en openlucht-

filmvoorstellingen. 

Het volledige programma van Gelder-land Cultuurland staat behalve in degids ook vermeld op de websitewww.gelderlandcultuurland.nl. Een overzichtskaart in de gids toontaan waar de musea, kastelen en tui-nen zich bevinden. De gids is verkrijg-baar bij VVV’s, verblijfsaccommoda-ties, bibliotheken en gemeentehuizen.Bovendien is de gids te bestellen viawww.gelderlandcultuurland.nl.

ol cultuur

Gelderland Cultuurland

Berend van Hackfort speelde en woon-de rond het jaar 1500 op de kastelenden en Hackfort. Hij beleefde daarensavonturen in de uitge-e bossen rond beide kastelen.enschrijfster Martine Let-t diverse boeken over Berendjn zusje Mechteld geschreven.De VVV haakte hierop in en liet zeseleden de kinderfietsroute ‘In desporen van Berend’ verschijnen. Sinds-dien hebben heel wat kinderen, gewa-pend met de Berendrugzak, deze fiets-emaakt. Ook dit jaar zulleneel kinderen plezier belevenaan deze leuke fietstocht, die niet al-leen door de mooie omgeving van Vor-aat, maar de gedachten van deietsers tevens terugbrengt naar deMiddeleeuwen.
door gelnspireerd is de Berenddagtaan. Op deze dag staat Berendvan Hackfort en daarmee dus ook demiddeleeuwen centraal. Op 13 juli ishet op de wei bij kasteel Hackfort weerBerenddag en dat betekent, dat er van-.00 uur een spetterend program-ma is te beleven dat is opgebouwd uitmiddeleeuwse elementen. Een heuseenier geeft bijvoorbeeld een roof-elshow. Er zijn ridders, die eenjn)gevecht voeren en er is eenpement, dat de sfeer van de mid-deleeuwen terughaalt. Verder is ermiddeleeuwse muziek en zijn er men-sen, die in middeleeuwse kledij rond-lopen.

De kinderen kunnen aan de verschil-lende middeleeuwse activiteiten deel-nemen. Ze kunnen ponyrijden, ring-eken en middeleeuwse spelletjesdoen. Ze kunnen ook kleien, vilt ma-en en een eigen familiewapen schil-deren. Of ze volgen een zwaardvecht-les.

Op de pleisterplaatsen van de fietsrou-te ‘In de sporen van Berend’ is ter gele-genheid van Berenddag meer te doendan de leuke en spannende opdrach-ten die in de routebeschrijving staan.Speciaal op deze dag start de fietsrou-te vanaf 9.30 uur op de wei bij ’t Hack-fort. Daar kunnen zelfs fietsen wor-den gehuurd. De VVV Bronckhorst inVorden weet nog veel meer over dezeBerenddag te melden.

ug naar de middeleeuwen

BBeerreenndd vvaann HHaacckk ffoorr tt hheerr ll ee ee ff tt oopp BBeerreennddddaagg

In landhuis De Velhorst bij Almenen De Voorst bij Eefde organiseert destichting Oude Muziek De Graaf-schap heel bijzondere kasteelconcer-ten. Op 5 juli in De Velhorst en 6 juliin De Voorst; beide concerten begin-nen om 15.00 uur.
In De Velhorst treedt Ottetto Amster-dam op. Het programma vermeldteen uitvoering van de Blazersserena-de in d van Antonin Dvorak. DezeTsjechische componist koppelde me-lodieën en ritmen van de folkloristi-sche muziek van zijn land aan dehoogromantische stijl van de negen-tiende eeuw. De combinatie van bla-zers en ‘lage strijkers’ zorgt voorprachtige klankkleuren. Het pro-gramma staat onder leiding van Tonvan der Kieft.

Op 6 juli brengt het Nederlands His-torisch Dans- en Theaterensembledans en muziek voor de Zonneko-ning in De Voorst in Eefde. Vrolijke

en statige dansen, zoals Lodewijk XIVdie zelf graag zag en ook wel danste,worden uitgevoerd in schitterendekostuums uit die tijd.

Zomerse kasteelconcerten

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Zaterdag 22 maart t/m vrijdag 25 april 2008
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Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
Vakantiekrant

Na 28 afleveringen PaasPop in Zieu-

went weten de organisatoren van wan-

ten. Ze weten inmiddels precies de ge-

voelige snaar van de toeschouwers te

treffen en hun 29ste PaasPop is dan

ook helemaal afgestemd op de wensen

van het publiek. Dat betekent goede

muziek en veel gezelligheid. Het zal er

op 22, 23 en 24 maart beslist niet aan

ontbreken.

PaasPop wordt op de avonden van 22

en 23 maart en op de middag van 24

maart gehouden. Minder bescheiden

dan 29 jaar geleden, maar het festival

is nog steeds door eenvoud gezellig ge-

bleven. Voorwaarde daarbij is wel, dat

er een goed programma wordt gebo-

den en daar staat PaasPop garant voor.

De organisatie wil na zovele succesja-

ren beslist niet verzanden in routine.

Ieder jaar worden er verfrissende

ideeën in het omvangrijke program-

ma verwerkt. Dit jaar wordt er extra

aandacht besteed aan de aankleding

van het festival. Er is heel wat tijd be-

steed aan brainstormen over de opstel-

ling van de podia en het interieur van

de festivaltenten.

Talenten van de Design Academy uit

Eindhoven hebben uiteindelijk invull-

ling gegeven aan een heel bijzondere

uitstraling van het interieur. Daarbij

wordt de toeschouwer visueel geprik-

keld.

In de nieuwe opzet worden de podia

verder uit elkaar geplaatst. De afzon-

derlijke optredens komen hierdoor

nog beter uit de verf dan voorheen. Op

veler verzoek is de cafétent terug.

Blues, soul en funk kunnen dus nu

weer dat sausje van dat onbeschrijfelij-

ke cafésfeertje krijgen; ze hebben dat

nodig om een nog diepere en nog

swingender inhoud te krijgen.

Veel nieuws dus in velerlei opzichten

en dat maakt PaasPop 2008 extra aan-

trekkelijk.

De zaterdagavond wordt geopend met

de publiekswinnaar van de Slag om

PaasPop: The Spots. Verder op de zater-

dagavond optredens van The Bloody

Honkies, The Girls, Malcovich, Ellen

ten Damme, Mens Erger Je Niet, Ne-

mesea, Cuban Heels en Krezip.

Bell Pepper opent de zondagavond (23

maart). Verder zijn er op deze Eerste

Paasdag te horen en te zien: Zeus, De

Pedro Delgados, Dennis, Di-rect, Lef-

ties Soul Connection, Bagga Bownz,

Leaf en The Scene.

Het programma van de paasmaandag

heeft een heel ander karakter. Dat pro-

gramma begint al om 12.00 uur en

staat in het teken van frühshoppen.

Het wordt dan een vrolijke boel op

PaasPop met onder meer Dries Roel-

vink, Erik Hulzebosch, De Hooiwagen,

Enge Buren en Memphis Maniacs.

Driedaags festival wordt weer prachtig

PaasPop 2008 zeer gevarieerd en extra sfeervol

Oude fruitboomrassen worden in

stand gehouden in de Museumtuin bij

Doesburg. Vlakbij Drempt, net tussen

twee enorme verkeersrotondes in, ligt

heel bescheiden aan de parallelweg

museumtuin ’t Olde Ras van de Stich-

ting Behoud en Bevordering Fruitcul-

tuur. Daarin staan nog de bomen van

fruitsoorten die bij onze groot- en

overgrootouders zo populair waren.

De reine-claude (pruim), spekkers, no-

tarisappel, clapps (peer) enzovoorts en-

zovoorts zijn in die tuin te vinden.

Er zijn soms overtollige fruitbomen en

die gaan dan in de uitverkoop. Dit jaar

verkoopt de Stichting Behoud en Be-

vordering Fruitcultuur de overtollige

bomen op zaterdag 29 maart en zater-

dag 5 april; de opruimingsdagen zijn

van 9.00 tot 16.00 uur. In de oprui-

ming van ouderwetse fruitbomen zijn

hoogstam, halfstam en struiken.

Het is een traditie geworden dat het

nieuwe autocross-seizoen start in

Meddo, een buurtschap bij Winters-

wijk. Dit gebeurt altijd op Tweede

Paasdag en die datum is inmiddels

ook tradtitioneel. Achterhoekers zijn

echte crossliefhebbers. Of dat nu met

een motorfiets gaat of op een vier-

wieler, als de Achterhoeker maar kan

stunten met een motor en dat het

liefst in de natuur. Helemaal dus niet

zo verwonderlijk dat Meddo is uitver-

koren als startplaats van het nieuwe

seizoen.

Op 24 maart om 11.00 uur wordt het

startschot gegeven aan de Oosten-

dorperdiek in Meddo. In de winter-

maanden is er heel wat afgesleuteld

aan de auto’s. Afstellingen zijn veran-

derd (en misschien verbeterd) en

sommige sleutelaars hebben waar

mogelijk wat lichtere materialen ge-

bruikt. Tijdens de eerste wedstrijden

zal blijken welke gevolgen al die

voorbereidingen hebben. Een licht-

gewicht auto loopt sneller, maar

blijkt dat in het vuur van een wed-

strijd ook daadwerkelijk? Op de

Tweede Paasdag wordt alles duidelij-

ker, temeer daar de organisatie op

deze eerste wedstrijddag diverse test-

mogelijkheden biedt.

De wedstrijden worden georgani-

seerd door Sportclub Meddo in sa-

menwerking met Auto Cross Club La-

ren. De top van de autocrosswereld

zal in Meddo aanwezig zijn. Onder

de deelnemers is bijvoorbeeld Arjan

Stokkink, regerend Nederlands kam-

pioen in de Keverklasse. In verband

met de bouw van een eigen huis was

Stokkink van plan de autosport tijde-

lijk met rust te laten. Maar als waar-

dig kamipoen voelt hij voelt zich ech-

ter verplicht om zijn titel te verdedi-

gen.

Een andere topper is Adri Nijman,

die dit jaar van de Toerwagenklasse

is overgestapt op de Sprintklasse.

Alle deelnemers zijn er op gebrand

zich van de beste kant te laten zien

in Meddo omdat deze wedstrijden

meetellen voor het RAMO-kampioen-

schap. Er komen dus heel wat top-

coureurs aan de start. Opvallend is

de grote deelname in de Junioren-

klasse. Talenten in de leeftijdscatego-

rie van 14 tot 20 jaar komen op Twee-

de Paasdag massaal naar Meddo.

“Dat is een heel goed teken voor de

toekomst van de autosport”, zegt één

van de organisatoren.

Nieuwe seizoen start in Meddo

Autocrossers hebben er zin

in na lange rustperiode

Opruiming fruitbomen

Museumtuin maakt schoon schip

Museumtuin maakt schoon schipDe Achterhoek ligt aan de rand van

een groot stuk Europa, waarin het

paasvuur een levende traditie is. In

Midden-Europa is het paasvuur een

hoogtepunt met Pasen. Ook de Neder-

landse kant van de Duitse grens kent

nog een grote belangstelling voor het

paasvuur. Paasvuren zijn niet alleen

om de demonen en andere boze gees-

ten te verjagen en ze zijn ook niet al-

leen het symbool voor reiniging en

vruchtbaarheid. De sociale binding

van het paasvuur wordt in de Achter-

hoek tevens hoog aangeslagen. Men

noemt het paasvuur hier ook wel het

sociale vuur, waar bekend en onbe-

kend, bewoners en ‘gastbewoners’ met

elkaar een gezellige en gevarieerde

avond beleven.

Enkele jaren geleden werd het traditi-

onele Achterhoekse paasvuur be-

dreigd door allerlei strenge milieuei-

sen van de overheden. Gelukkig bleek

de kracht om een traditie van vele eeu-

wen in stand te houden groot en zijn

de paasvuren in de Achterhoek spring-

levend gebleven. In de zeventiende

eeuw was er ook al eens een periode

waarin de paasvuren werden be-

dreigd. Destijds werden ze verboden

omdat de feesten bij het paasvuur te

vaak ontaardden in ruzies, misdaden

en andere ernstige en minder ernstige

ongeregeldheden

Al weken geleden is men op tal van

plaatsen in de Ahcterhoek begonnen

met het aanleggen van de vuren. De

burgers kunnen er hun snoeihout

mooi op kwijt. Al het hout en ander

brandbaar afval, worden zorgvuldig

gerangschikt door paasvuurdeskundi-

gen. Bij de grote vuren zoals in Eefde,

Eibergen, Etten, Zelhem, IJzerlo en

Velswijk wordt er wel dag en nacht ge-

waakt bij de enorme brandstapel. Op

veel meer plaatsen zal vooral op de

avond van Eerste Paasdag de Achter-

hoekse hemel rood gekleurd zijn van

de paasvuren, waarbij dan gezellig

met elkaar wordt gepraat, wat wordt

gedronken en waarbij tal van andere

activiteiten worden gehouden. Vaak is

er rond een paasvuur een heel uitge-

breid programma samengesteld. Er is

vooral veel levende muziek van beken-

de bands en muziekgroepen. De sfeer

rond zo’n paasvuur is gezellig en

uniek.

Er vinden echter ook zonder vuren tal

van paasactiviteiten plaats. De Paasei-

erenrally op 24 maart in Gendringen,

het paaseieren zoeken in het Land van

Jan Klaassen bij Braamt en de Paas-

loop op 24 maart in Kilder zijn daar-

van enkele voorbeelden.

Paasvuren smeden een band

Eeuwenoude traditie nog volop actueel

In de kijker: ZutphenLEES VERDER VOOR

Zaterdag 26 april t/m vrijdag 23 mei 2008
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Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Vorden
Vakantiekrant

Muziekliefhebbers van opzwepende
latin pop kunnen donderdag 1 mei
(Hemelvaartdag) genieten van een gra-
tis optreden in de feesttent van 'Jody
Bernal'. Met zijn nummer 'Que Si, Que
No' had de Nederlandse- Colombiaan-
se zanger de langste nummer 1-note-
ring ooit. De Keidagen beginnen dit
jaar op Koninginnedag. Om 10 uur
wordt het officiële startsein voor de
kermis op de Grote Markt gegeven.
Woensdag om 14.00 uur start het pro-
gramma in de feesttent op de Kleine

Markt met een 'Mode Theatershow' en
na 23.00 uur is er in alle cafés in de
binnenstad live muziek. Deze nacht
wordt ook wel de Nacht van Lochem
genoemd. Op donderdag komen,
naast Jody Bernal, professionele een-
lingen en gezelschappen, lawaai-
schoppers en zwijgers, trommelaars
en zotten, bekenden en onbekenden,
van heinde en van juist helemaal niet
verre naar Lochem. Hier zullen ze hun
luidruchtige of stille voorstelling bren-
gen tijdens de vijftiende editie van het

straattheater ' Kunsten op Podium en
Straat'. Vrijdagmiddag verzorgt toneel-
vereniging TOP in de feesttent een ge-
zellige middag voor de jeugd, met een
kindertoneelstuk vol spanning en hu-
mor. Voorafgaand aan het toneelstuk
kunnen de kinderen zich laten
schminken. Zaterdag staat bol van de
activiteiten met een grote braderie in
de binnenstad en een bonte mix van
muzieksoorten in de feesttent. Het
avondprogramma wordt ingevuld on-
der het motto 'Saturday Night Life'
door Popcollectief Lochem. 

Dat het zondag tijdens het frühshop-
pen feest wordt in de tent staat al vast.
Op het slot van de Keidagen kunnen
de bezoekers nog een keer uit hun dak
met 'Vinocanka', waarnaar `De Edel-
weiss Kapelle` uit Geselaar traditio-
neel de Keidagen uit blaast.De entree's tijdens de dag optredens

de openingsavond en hemelvaartsdag
in de feesttent zijn gratis. Voor de ove-
rige avondprogramma's in de feest-
tent zijn de entreekaarten vanaf 9
april te koop bij het VVV-kantoor aan
de Tramstraat 4 te Lochem. Keimun-
ten zijn in de feesttent te koop en in al-
le horecagelegenheden in te leveren.
Voor optredens van groepen en arties-
ten in de grote feesttent raadpleeg de
website of de Keikrant. Programma-
wijziging voorbehouden.Tot ziens in Lochem, iedereen is van

harte welkom. Lochem bruist 5 dagen
lang! www.keidagen.nl

Vijf dagen feest in Lochem tijdens Keidagen

LOCHEM- Traditiegetrouw vinden de jaarlijkse Keidagen plaats in het

weekend van hemelvaartsdag, dit jaar van woensdag 30 april tot en met

zondag 4 mei. De organisatie is er wederom in geslaagd een programma

samen te stellen met ongecompliceerd entertainment en optredens van

opwindende livé-bands voor jong en oud.

In de kijker: Lochem

LEES VERDER VOOR

Het kasteeltje De Kelder is al eeuwen-
lang een begrip in Doetinchem en wij-
de omgeving. In vroeger eeuwen was
het kasteel een belangrijk strijdsteun-
punt, later was het een interessant
museum en momenteel heeft het ook
als feestcentrum een functie. Het is in
ieder geval een juweel van een kasteel-
tje, middenin de mooie Kruisbergse
bossen. Deze bossen tooien zich mo-
menteel in ware lente- en zomer-
pracht. Met de bossen van de Slangen-
burg zijn de Kruisbergse bossen mooie
stukken groen, waar je heerlijk kunt
dwalen. Doetinchem heeft met deze
twee imposante bosgebieden krachti-
ge groene longen, die Doetinchem als
centrum extra aantrekkelijk maken.
Terug naar kasteel De Kelder, dat aan
de rand van de Kruisbergse bossen
ligt, pal achter het Doetinchemse zie-
kenhuis Slingeland. Rond De Kelder
herleven op Hemelvaartsdag (1 mei)
de middeleeuwen. eigenlijk niet zo
heel moeilijk, want kasteel en nabije
omgeving ademen nog helemaal de
sfeer van eeuwen geleden. Maar ook
op ander gebied zijn mobiele tele-
foons, auto’s en routeplanners even
niet aan de orde. Hun plaats wordt op
deze dag rond De Kelder ingenomen
door veldslagen, valkenen broodjesbakken. HetMiddeleeuws Festijn datop 1 mei rond De Kelderwordt gehouden biedtmiddeleeuws amuse-ment voor jong en oud.Middeleeuwse ambach-ten, middeleeuwse veld-slagen en spannenderoofvogelshows. Vorigjaar organiseerde de VVVDoetinchem dit feestvoor de eerste maal. Dit

jaar doet de VVV dat wederom in sa-
menwerking met kasteel De Kelder, de
Compagnie van Cranenburg, Valkerij
Schaap en de Widoeghe Groep.De Compagnie van Cranenburg de-

monstreert hoe de middeleeuwse
veldslagen verliepen. Voor de kids is er
daarnaast de Kidsbattle, waarin de ei-
gen ridderfantasieën opgewekt wor-
den. Dat fantaseren en gadeslaan van
“de strijd” maakt hongerig en daarom
kunnen de kinderen hun eigen brood-
jes bakken; maar dan wel op een mid-
deleeuwse manier.

Er is ook een workshop handboog-
schieten. En een middeleeuws kampe-
ment, waarin middeleeuwse ambach-
ten weer tot leven komen biedt leerza-
me ontspanning. Middeleeuwse am-
bachten als tingieten, smeden en
hout- en leerbewerken spreken anno
2008 nog steeds tot de verbeelding.
Verder zijn er roofvogelshows en rond-
leidingen door het kasteel. Het festijn
begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00
uur. Omdat de autoparkeerplaatsen
rond het kasteel zeer beperkt zijn
wordt iedereen aangeraden om per
fiets te komen. ’t Is immers ook He-
melvaartsdag.

Veldslagen, roofvogelshows en ontluikend groenMiddeleeuwen herleven bijkasteel De Kelder

Foto: Le Petit Hermenie treedt op tijdens de Keidagen

Zaterdag 24 mei t/m vrijdag 20 juni 2008
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Het is een wijd en zijd in Nederland

bekende traditie: de Sint Maartens-

maaltijd in de grote Martinikerk van

Doesburg. Iedereen wordt uitgeno-

digd om aan te schuiven. Voor, tijdens

en na het eten zijn er de hele dag in en

om de kerk allerlei activiteiten.

De combinatie van de Sint Maartens-

maaltijd, de verzamel- en curiosa-

markt en muziek zorgt voor een heel

unieke gebeurtenis. Op 14 juni kan er

weer worden genoten van dit evene-

ment en van de Maartensmaaltijd, die

al voor de 27ste keer wordt georgani-

seerd. In de immense kerk staan de

lange tafels gedekt. Als tafelversiering

dienen als vanouds vers geplukte veld-

boeketten. Op het menu staan dit jaar

vooral gerechten, die met biologische

producten bereid zijn. De soep is hele-

maal biologisch en het brood komt

van een bakkerij die uitsluitend met

biologische producten werkt.

Zowel binnen als buiten de kerk is er

een gevarieerd programma van mu-

ziek-, zang- en dansgroepen. Bijvoor-

beeld de in heel Europa bekende en

geliefde Doesburgse folkloristische

dansgroep de Meulenvelders treedt

op. Maar ook de Doetinchemse dans-

groep Chalutzim, troubadour Pa-

trieck en Ontfanck Gheselle, die zal

verbazen met oude liederen en oude

instrumenten als de zakpijp, hommel

en de draailier.

Om de kerk staan kramen met allerlei

dingen, waarvan vooral verzamelaars

zullen smullen. Nieuw is dit jaar de

eerste nationale koekhapwedstrijd. De

koekhapjump wordt zelfs ingezet om

vast te stellen hoeveel maal je boven je

lichaamslengte koek kunt happen.

Sint Maartensmaaltijd met gevarieerde omlijsting

Eten in de monumentale kerk van

Doesburg

De Hengelose Auto- en Motorvereni-

ging Hamove geniet in de Europese

motorwereld grote bekendheid. Orga-

niseerde de Hamove in de jaren na de

oorlog de bekende motorcrosses op ’t

Hengelse Zand, de afgelopen decennia

maakt Hamove naam in Europa met

de races op de Varsselring, een straten-

circuit even buiten het Gelderse Hen-

gelo, richting Ruurlo. Op 24 en 25 mei

worden de jaarlijkse wegraces gehou-

den met een internationaal renners-

veld. Door de aangescherpte veilig-

heidseisen zijn er nog maar weinig

stratencircuits in Nederland. De Vars-

selring heeft van de overgebleven stra-

tencircuits de beste naam. Topcou-

reurs, waaronder vooral de jonge rij-

ders, hebben nog maar weinig zin om

op een stratencircuit te rijden. “Maar

in Hengelo rijd ik wel”, is echter een

veelgehoorde opmerking.

Door voortdurend alert te zijn op toe-

gescherpte eisen, door het circuit

voortdurend aan te passen en door

voor het publiek op velerlei wijzen

aantrekkelijke races te organiseren,

houdt Hengelo de naam die ze in de

motorsportwereld heeft, hoog. De Ha-

move heeft de racerij op de Varrssel-

Sportief gezinsgebeuren van Europese klasse

Wegraces met allure hebben oog voor de hele familie

ring voortdurend op een hoger plan

gebracht. Het verschil tussen het cir-

cuit van 40 jaar geleden, toen hier de

eerste wegraces werden gereden, en

nu is enorm. Ondanks alle aanpassin-

gen heeft het men circuit voor zowel

rijders als toeschouwer zeer aantrek-

kelijk weten te houden. De aantrekke-

lijke bochten als de Molenbocht, de

Veldermansbocht en de Boschbocht

zijn gebleven. Door het glooiende ka-

rakter van het circuit zijn de renners

op bepaalde punten op het bijna 5 ki-

lometer lange circuit voor een zeer

groot deel te volgen.

Eén van de belangrijke veranderingen

van dit moment is de aanleg van een

parallelweg achter het circuit. Hier-

door wordt de snelheid op de snelste

delen van het circuit enigszins naar

beneden gebracht. Een neveneffect

van de parallelweg is, dat er een reeks

fraaie slingers is ontstaan, waardoor

de aantrekkelijkheid van het circuit

voor zowel de coureurs als de toe-

schouwers sterk is vergroot.

Ook op een ander gebied gaat de Ha-

move zeer innovatief te werk. Dit jaar

is de aandacht voor een bijprogram-

ma vergroot. “Hiermee willen we van

de races een echt gezinsprogramma

maken. De races worden dank zij aller-

lei activiteiten een gezinsgebeuren.

De wegraces van Hengelo zijn dit jaar

voor het eerst een uitje voor het hele

gezin”, aldus de organisatoren.

Er mag bijvoorbeeld bij het renners-

kwartier gekampeerd worden, er is

een feesttent, waar vooral op de zater-

dagavond toporkesten als 7 op de

Schaal van Richter en het Alan Gas-

coigne Trio optreden. Er zijn draaimo-

lens, in het rennerskwartier is er voor

de allerkleinsten een minicrossbaan,

waar de kleintjes onderdeskundige

begeleiding op een minimotor mogen

rijden. Verder zijn er een springkus-

sen, videowalls en een quiz met als

hoofdprijzen een rondje met één van

de aanwezige Ferrari’s.

Je zou hierbij bijna vergeten dat het

ook nog om races gaat die meetellen

voor het Open Nederlands Kampioen-

schap, de Drielandencup en de Inter-

national Classic GP. De Superbikes die

loeihard over het circuit racen vor-

men een hoogtepunt, maar ook de Su-

persport BK en de zijspanklasse trek-

ken kennerspubliek.

Aalten is vanouds een pop- en rock-

bolwerk. Café Schiller is legenda-

risch. Grote namen traden in dit ca-

fé, maar ook in andere Aaltense eta-

blissementen op. De jaren zestig en

zeventig van de vorige eeuw waren

op muzikaal gebied de gloriejaren

van Aalten.

De sfeer van weleer kan jaarlijks nog

geproefd worden op het Sjoksfesti-

val, dat dit jaar op 31 mei voor de ze-

ventiende keer wordt gehouden. Een

tiental bands treedt in diverse loca-

ties in het centrum van Aalten op.

Het aantrekkelijke is om meerdere

mini-concerten te bezoeken. Tegen

negen uur in de avond begint het

sjoksfeest met een optreden van Lo-

cal Heroes in oerkroeg Schiller. Na

Local Heroes speelt de Franse band

Electric Bazar Cie in Schiller.

In de tent van café De Driesprong

spelen Shitt Happens en de JPR

Stringband en in café op D’n Timp

herleven de sixties met Awesome.

Nieuw dit jaar is de tent van Grand

Café Barok waar Hutspot Neder-

landstalige muziek brengt. Aalten

swingt weer op de avond van 31 mei.

Er zijn vele soorten en stijlen muziek

en dat maakt het Sjoksfestival ieder

jaar zo aantrekkelijk.

Sjoksen langs Aaltense rocktempels

Sjoksen langs Aaltense

rocktempels

Zaterdag 21 juni t/m vrijdag 4 juli 2008

NUMMER 4 - 2008

Uitgave: Drukkerij Weevers, Vorden
Vakantiekrant

In de Achterhoekworden tussen junien half septembertal van bijzondereculturele evenemen-ten gehouden. Ver-spreid over de Ach-terhoek, van Ulft totBredevoort en vanRuurlo tot 's-Heerenberg. Er zijn zowel
binnen- als buitenmanifestaties, voor

groot en voor klein publiek. Mu-
ziek, dans, beeldende kunst, po-
ëzie, straattheater et cetera. Alleinformatie over de evenementenis te vinden op 

www.cultuurzomerachterhoek.nl,maar er kan ook contact wordenopgenomen met de VVV’s in de re-
gio. Voor de Duitse geïnteresseer-

de is er de site 
www.kultursommerachterhoek.de 

Bijzondere culturele evenementen in de AchterhoekCultuurzomer Achterhoek!

Vrijdag 20 juni: Optreden van Orkest de
Ereprijs “Ach Vaderlief… “. Grootse en mee-
slepende, theatrale show over de grote din-
gen in het leven. Optredens om 16 en 19
uur. Openluchtmuseum Erve Kots, Eimers-
weg, Lievelde. Toegang gratis. Vanaf 21 juni: Beeld en Poëzie, Bredevoort.

Een foto- en poëzietentoonstelling in monu-
mentale tuin in hartje Bredevoort, beho-
rend bij verzorgingstehuis St. Bernardus. De
tentoonstelling toont 30 foto’s en evenzo-
veel gedichten. Zaterdag 21 juni: Bredevoort. Poëzienacht

met Simon Vinkenoog. Op de Molenwal in
de open lucht. Bij slecht weer in de Joris-
kerk. Tijd: 21-00 uur. Zondag 22 juni: Bredevoort. Zomerzon

Brunchconcert met Grensland Orkest Boek
op ’t Zand. Tijd: 11-13 uur. Gratis toegang. 
Zondag 22 juni: Toneelroute met Tejater-
tick. Toneel Tejatertick "Gluren bij de Bu-
ren" een viertal eenacters in het centrum
van Bredevoort Boekenstad. Tijd: 13:30 uur.
Vanaf 22 juni: Beelden aan de Oude IJssel.
Buitenkunstroute binnen de stad Doetin-
chem. Een route van ongeveer drie kilome-
ter langs o.a. Stadswal, Plantsoen en Arbore-
tum. In de route een binnenexpositie in de
Catharinakerk, in de Gruitpoort een exposi-
tie die draait om de Oostenrijkse
architect/kunstenaar Hunderwasser en in
het Arboretum bij Hotel Villa Ruimzicht
een buitententoonstelling.

4, 5 en 6 juli: Straattheaterfestival Buiten-
gewoon, Doetinchem. Dertig internationale
gezelschappen brengen bijzondere, mooie,
ontroerende, humoristische en spectaculai-
re acts. Voorstellingen voor alle leeftijden in
diverse theaterdisciplines o.a. animatie,
dans, beeldend theater, poppentheater, cir-
cus theater, locatietheater en parades. Gra-
tis toegang. 5 juli: Theatrale wandeling ’nDrom Negen,

Sinderen. Een wandeling over de landgoe-
deren Idink en Nibbelink op Sinderen. Met
onderweg theatrale, poëtische en muzikale
verrassingen. Na terugkomst volgt een na-
middagprogramma. 29 juni, 5 en 6 juli: Zomerfestival Kasteel-

tuinen Achterhoek. Feestelijk evenement in
drie zomerse kasteeltuinen. Nederlands His-
torisch Dans en Theaterensemble: Ballo Dei
Fiori in Huis De Voorst in Eefde. Ottetto Am-
sterdam o.l.v. Ton van der Kieft in Landhuis
De Velhorst in Almen en Opera Minora: Nic-
colo Piccinni: Le Donne Vendicate op Land-
goed De Wiersse in Vorden.

Reserveer vast in uw agenda:Achterhoek Spektakeltoer 20 juli Winterswijk27 juli Zelhem
3 augustus Lichtenvoorde10 augustus Lochem17 augustus Dinxperlo· Kasteeltuinconcert, Ruurlo 14 augustus

· Huntenpop Varsselder 22 en 23 augustus

In de Achterhoek Vakantiekrant wordt telkens bericht over
de culturele evenementen van de komende periode:

De Farm & Country Fair in Aalten
staat ook dit jaar bol van de activitei-
ten. Op 20, 21 en 22 juni zullen weer
tienduizenden mensen naar terrein
aan de weg Aalten-Dinxperlo gaan om
er te genieten van de meest leuke acti-
viteiten die mens en dier maar kun-
nen bedenken. Vorig jaar bezochten
meer dan 35.000 mensen uit heel Ne-
derland, maar ook uit België en Duits-
land de Aaltense Fair. Deze Fair is zo
populair omdat er een breed scala van
de meest uiteenlopende evenementen
is voor jong en oud. Daarbij ligt het 10

hectare grote terrein van de Farm &
Country Fair in een pracht stukje Ach-
terhoekse natuur.De nieuwste trends zijn er dit jaar

weer te vinden. De variatie ligt tussen
slowfood en paardenzadels, wandel-
schoenen en schapenvachten en kle-
ding en de meest bijzondere bloemen. 
Apart is ook de boerderij-excursie met
de Toby Tractor. Tevens zeer educatief.
Het moderne boerenleven is een be-
langrijk onderdeel op deze country-
fair. Daarentegen wordt het goede uit
het verleden niet vergeten, want er is

een boerenmuseum met gereedschap-
pen uit het midden van de vorige
eeuw.
Spannende wedstrijden en shows wor-
den afgewisseld door frisbeewedstrij-
den voor honden, roofvogelshows en
shows met krokodillen en slangen.
Schapenraces zijn heel populair in En-
geland; tijdens de Farm & Country
Fair in Aalten is de Nederlandse pri-
meur van een schapenrace met joc-
keys. Daarnaast zijn er antieke auto’s,
is er de Europese Showkeuring voor
miniatuurpaarden, zijn er de TREC-
wedstrijden met paarden en wordt er
de internationale Trefdag Wolspinnen
gehouden.
Aan de kinderen wordt op de Farm &
Country Fair volop gedacht. Er is een
kinderdorp, waar de kinderen kunnen
ontdekken hoe spannend en lekker
het is om buiten in de natuur te spe-
len. Er kan een boerderijspeurtocht ge-
maakt worden en kinderen kunnen
hun vakmanschap tonen bij het met-
selen van een muur met echt cement.
En bij al die kinderactiviteiten mag de
megagrote Legotent niet worden ver-
geten.
Voor jong en oud is de kinderwagen-
optocht van antieke kinderwagens.
Ook poppenwagens worden in deze
stoet toegelaten. Deze combinatie
moet uitmonden in de langste kinder-
wagenoptocht met antieke kinderwa-
gens die ooit heeft plaatsgevonden. In
dit kader is de expositie van antieke
babyaccessoires aan te bevelen. Van
poppenbad tot oude doopjurken, het
is allemaal op de Farm & Country Fair
van Aalten te vinden.Het terrein is gemakkelijk te bereiken

en de parkeerplaats ligt naast het
beursterrein; heel interessant is echter
de gratis pendelbus, die vanaf het sta-
tion van Aalten naar de Farm & Coun-
try Fair rijdt.

Op Farm & Country Fair valt veel te belevenKinderwagenoptocht, schapenrace en veel meer

28 juni - 31 augustus 2008www.gelderlandcultuurland.nl \Zoals elke zomer valt er ook dit jaar
in Gelderland op cultureel gebied
weer van alles te beleven. De gratis
gids van Gelderland Cultuurland
maakt de meest aantrekkelijke evene-
menten in de regio’s Rivierenland, Ve-
luwe, Achterhoek en Arnhem-Nijme-
gen inzichtelijk die tussen 28 juni en
31 augustus 2008 plaatsvinden. Het
programma-aanbod varieert van beel-
dende kunstfietsroutes en spectacu-
lair locatietheater tot verrassende con-

certen op bijzondere locatiesen openluchtfilmvoorstellingen. 
Het volledige programma van Gelder-
land Cultuurland staat behalve in de
gids ook vermeld op de website
www.gelderlandcultuurland.nl. Een overzichtskaart in de gids toont

aan waar de musea, kastelen en tui-
nen zich bevinden. De gids is verkrijg-
baar bij VVV’s, verblijfsaccommoda-
ties, bibliotheken en gemeentehuizen.
Bovendien is de gids te bestellen via
www.gelderlandcultuurland.nl.

Een zomer vol cultuur

Gelderland Cultuurland Op vrijdag 20 juni treedt orkest De
Ereprijs op, met de bekende zangeres
Mieke Stemerdink. Menigeen kent
haar nog wel als de leadzangeres met
het opgestoken haar van De Gigantjes.
De Ereprijs brengt die middag om
16.00 uur de voorstelling ‘Ach vader-
lief …’, een bonte mengeling van le-
vensliederen in een moderne setting.
Locatie is openluchtmuseum Erve
Kots, Eimersweg 4 in Lievelde (tussen
Groenlo en Lichtenvoorde). Thema
voor de voorstelling met de titel ‘Ach
Vaderlief … ‘is het levenslied. Bekende
nummers Witte rozen, Diep in mijn hart,
Bedankt lieve ouders, Kleine café aan de ha-
ven, Ach Vaderlief, … worden door het or-
kest gepresenteerd in een nieuwe set-
ting. ’s Avonds om 19 uur is de tweede
voorstelling.

ACH VADERLIEF …

In de kijker: Doesburg

LEES VERDER VOOR

Zaterdag 5 juli t/m vrijdag 18 juli 2008
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In de Achterhoek worden

tussen juni en half septem-

ber tal van bijzondere cultu-

rele evenementen gehou-

den. Verspreid over de Ach-

terhoek, van Ulft tot Brede-

voort en van Ruurlo tot 's-

Heerenberg. Er zijn zowel

binnen- als buitenmanifesta-

ties, voor groot en voor klein publiek.

Muziek, dans, beeldende kunst, po-

ëzie, straattheater et cetera. Alle infor-

matie over de evenementen is te vin-

den op www.cultuurzomerachter-

hoek.nl, maar er kan ook contact wor-

den opgenomen met de VVV’s in de re-

gio. 

Voor de Duitse geïnteresseerde is er de

site ww.kultursommerachterhoek.de 

IN DE ACHTERHOEK VAKANTIE-

KRANT WORDT TELKENS

BERICHT OVER DE CULTURELE

EVENEMENTEN VAN DE

KOMENDE PERIODE:

4, 5 en 6 juli: Straattheaterfestival Bui-

tengewoon, Doetinchem. Dertig inter-

nationale gezelschappen brengen bij-

zondere, mooie, ontroerende, humo-

ristische en spectaculaire acts. Voor-

stellingen voor alle leeftijden in diver-

se theaterdisciplines o.a. animatie,

dans, beeldend theater, poppenthea-

ter, circus theater, locatietheater en

parades. Gratis toegang. 

5 juli: Theatrale wande-

ling ’n Drom Negen, Sin-

deren. Een wandeling over

de landgoederen Idink en

Nibbelink op Sinderen.

Met onderweg theatrale,

poëtische en muzikale ver-

rassingen. 

Na terugkomstvolgt een

namiddagprogramma. 

5 en 6 juli: Zomerfestival Kasteeltui-

nen Achterhoek. Feestelijk evenement

in drie zomerse kasteeltuinen. Neder-

lands Historisch Dans en Theateren-

semble: Ballo Dei Fiori in Huis De

Voorst in Eefde. Ottetto Amsterdam

o.l.v. Ton van der Kieft in Landhuis De

Velhorst in Almen en Opera Minora:

Niccolo Piccinni: Le Donne Vendicate

op Landgoed De Wiersse in Vorden.

Reserveer komende zomer vast in

uw agenda:

ACHTERHOEK SPEKTAKELTOER 

• 20 juli Winterswijk

• 27 juli Zelhem

• 3 augustus Lichtenvoorde

• 10 augustus Lochem

• 17 augustus Dinxperlo

KASTEELTUINCONCERT,

RUURLO 

14 augustus

HUNTENPOP VARSSELDER 

22 en 23 augustus

Bijzondere culturele evenementen in de Achterhoek

Cultuurzomer Achterhoek!

28 juni - 31 augustus 2008

www.gelderlandcultuurland.nl 

Zoals elke zomer valt er ook dit jaar in

Gelderland op cultureel gebied weer

van alles te beleven. De gratis gids van

Gelderland Cultuurland maakt de

meest aantrekkelijke evenementen in

de regio’s Rivierenland, Veluwe, Ach-

terhoek en Arnhem-Nijmegen inzich-

telijk die tussen 28 juni en 31 augus-

tus 2008 plaatsvinden. Het program-

ma-aanbod varieert van beeldende

kunstfietsroutes en spectaculair loca-

tietheater tot verrassende concerten

op bijzondere locaties en openlucht-

filmvoorstellingen. 

Het volledige programma van Gelder-

land Cultuurland staat behalve in de

gids ook vermeld op de website

www.gelderlandcultuurland.nl. 

Een overzichtskaart in de gids toont

aan waar de musea, kastelen en tui-

nen zich bevinden. De gids is verkrijg-

baar bij VVV’s, verblijfsaccommoda-

ties, bibliotheken en gemeentehuizen.

Bovendien is de gids te bestellen via

www.gelderlandcultuurland.nl.

Een zomer vol cultuur

Gelderland Cultuurland

Berend van Hackfort speelde en woon-

de rond het jaar 1500 op de kastelen

Vorden en Hackfort. Hij beleefde daar

zijn jongensavonturen in de uitge-

strekte bossen rond beide kastelen.

Kinderboekenschrijfster Martine Let-

terie heeft diverse boeken over Berend

en zijn zusje Mechteld geschreven.

De VVV haakte hierop in en liet zes

jaar geleden de kinderfietsroute ‘In de

sporen van Berend’ verschijnen. Sinds-

dien hebben heel wat kinderen, gewa-

pend met de Berendrugzak, deze fiets-

tocht gemaakt. Ook dit jaar zullen

weer veel kinderen plezier beleven

aan deze leuke fietstocht, die niet al-

leen door de mooie omgeving van Vor-

den gaat, maar de gedachten van de

fietsers tevens terugbrengt naar de

Middeleeuwen.

Hierdoor gelnspireerd is de Berenddag

ontstaan. Op deze dag staat Berend

van Hackfort en daarmee dus ook de

middeleeuwen centraal. Op 13 juli is

het op de wei bij kasteel Hackfort weer

Berenddag en dat betekent, dat er van-

af 11.00 uur een spetterend program-

ma is te beleven dat is opgebouwd uit

middeleeuwse elementen. Een heuse

valkenier geeft bijvoorbeeld een roof-

vogelshow. Er zijn ridders, die een

(schijn)gevecht voeren en er is een

kampement, dat de sfeer van de mid-

deleeuwen terughaalt. Verder is er

middeleeuwse muziek en zijn er men-

sen, die in middeleeuwse kledij rond-

lopen.

De kinderen kunnen aan de verschil-

lende middeleeuwse activiteiten deel-

nemen. Ze kunnen ponyrijden, ring-

steken en middeleeuwse spelletjes

doen. Ze kunnen ook kleien, vilt ma-

ken en een eigen familiewapen schil-

deren. Of ze volgen een zwaardvecht-

les.

Op de pleisterplaatsen van de fietsrou-

te ‘In de sporen van Berend’ is ter gele-

genheid van Berenddag meer te doen

dan de leuke en spannende opdrach-

ten die in de routebeschrijving staan.

Speciaal op deze dag start de fietsrou-

te vanaf 9.30 uur op de wei bij ’t Hack-

fort. Daar kunnen zelfs fietsen wor-

den gehuurd. De VVV Bronckhorst in

Vorden weet nog veel meer over deze

Berenddag te melden.

Terug naar de middeleeuwen

BBBee rreenndd vvaann HHaacckk ffoo rr tt hhee rr ll ee ee ff tt oopp BBee rreennddddaagg

In landhuis De Velhorst bij Almen

en De Voorst bij Eefde organiseert de

stichting Oude Muziek De Graaf-

schap heel bijzondere kasteelconcer-

ten. Op 5 juli in De Velhorst en 6 juli

in De Voorst; beide concerten begin-

nen om 15.00 uur.

In De Velhorst treedt Ottetto Amster-

dam op. Het programma vermeldt

een uitvoering van de Blazersserena-

de in d van Antonin Dvorak. Deze

Tsjechische componist koppelde me-

lodieën en ritmen van de folkloristi-

sche muziek van zijn land aan de

hoogromantische stijl van de negen-

tiende eeuw. De combinatie van bla-

zers en ‘lage strijkers’ zorgt voor

prachtige klankkleuren. Het pro-

gramma staat onder leiding van Ton

van der Kieft.

Op 6 juli brengt het Nederlands His-

torisch Dans- en Theaterensemble

dans en muziek voor de Zonneko-

ning in De Voorst in Eefde. Vrolijke

en statige dansen, zoals Lodewijk XIV

die zelf graag zag en ook wel danste,

worden uitgevoerd in schitterende

kostuums uit die tijd.

Zomerse kasteelconcerten

Klassieken in De Velhorst en De Voorst

Zaterdag 19 juli t/m vrijdag 1 augustus 2008
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Dit jaar trekt de Achterhoek Spekta-
keltoer voor de derde keer door de
Achterhoek. Op 20 en 27 juli worden
respectievelijk Winterswijk en Zel-
hem aangedaan. Daarna volgen nog
Lichtenvoorde (3 augustus), Lochem
(10 augustus) en Dinxperlo (17 augus-
tus).
Een hele bonte stoet trekt dus de ko-
mende weken door de Achterhoek en
zet daarbij een half etmaal lang een
bepaalde plaats heel amusant op stel-
ten. De deelnemers aan de toer strij-
ken om 12.00 uur neer en verdwijnen
om middernacht weer met stille
trom. In elke plaats wordt een heel
ander programma met vaak heel an-
dere acts en spectaculaire kunste-
naars gebracht, al zijn er ook arties-
ten die in alle vijf etappeplaatsen op-
treden.

Zangers, dichters, acrobaten, jong-
leurs, muzikanten en clowns maken
deel uit van de Spektakeltoer 2008.
Zeker is dat de toer voor alle leeftij-
den iets leuks, bijzonders en bijzon-
der aangrijpends biedt. De artiesten,
die op deze zondagen optreden, ko-
men uit alle delen van de wereld. Uit
Australië, Suriname en Spanje, maar

ook uit Silvolde en Laag-Keppel. In el-
ke etappeplaats wordt weer iets bij-
zonders geboden. De toer is dan ook
niet een rondreizend theaterspul dat
even het programma afwerkt. Iedere
toer-plaats heeft zijn specifieke invul-
ling van het programma, dat gebo-
den wordt.
Zo brengt de tot in Kirkenes en Tsant-
jiang wereldberoemde gitarist Paul
Kemper samen met zijn grote gitaar-
vriend Ronald Bekking zijn unieke
muziekprogramma alleen maar op
27 juli in Zelhem. Schrijver en dichter
Henk Krosenbrink vertelt op 17 au-
gustus in Dinxperlo en Shake That
treedt alleen maar op 20 juli in Win-
terswijk op.

Achterhoek Spektakeltoer 2008

Rondtrekkend familiefestival vol muziek
en theater

Het begon een paar jaartjes gele-den allemaal in een weilandjeaan de Broekstraat nabij het dorp-je Hummelo. Vriendjes van hetbandje Jovink & de Voederbietelskwamen daar ‘bands luusterenen brommers kieken’. Gezellig-heid voor alles. Met dit partijtjein het weiland begon de ZwarteCross, een Achterhoeks festival,dat momenteel zijn weerga niet kent.
Binnen een paar jaar is de Zwarte
Cross uitgegroeid tot één van de groot-
ste evenementen in ons land. Eén van
de veelzijdigste ook, want op de Zwar-
te Cross is van alles te beleven. Veel
meer dan alleen een muziekbandje.
Officieel bestaan Jovink & de Voeder-

bietels niet meer, maar op de Zwarte
Cross, die op 25, 26 en 27 juli in Lich-
tenvoorde plaatsvindt, spelen ze nog
wel hun muzikale rol tussen het over-
donderde muzikale geweld van deze
Cross. De Zwarte Cross is een paar jaar
geleden ‘wegens enorm succes’ ver-
huisd van de Broekstraat in Hummelo
via Halle naar een enorm terrein te
Lichtenvoorde. Daar is voldoende
ruimte voor de duizenden bezoekers,
de vele bands en orkesten en al het
theater en de sportieve prestaties, al
dan niet gemotoriseerd.De Zwarte Cross moet je gewoon on-

dergaan. Niets is gek genoeg, op de
Zwarte Cross kan alles en gebeurt ook
alles. In de loop der jaren is de Cross
uitgediept tot een veelzijdig festival
waarvan jong en seniorjong tot op de
botten geniet.
Een greep uit de enorme rij van bands:
Action in DC, The Tommycats, Uriah
Heep, Band Zonder Banaan, Freaky
Age, Beef!, PEP, Epica, Clayborn, Saxon
en Leaf. In de Theaterweide en ver-
spreid over het hele festivalterrein is
het Thermen & Beatyresort Nijman
met tante Rikie voor de bingo. Verder
is en een lachcursus, zijn er Enge bu-
ren, is er een Reizend Theatercircus en
treden bijvoorbeeld ook nog op Blaas
of Glory, Vince van Leth, ballonkunste-
naar Micha de Haan. De Engelse Poe-
dels en Middeleeuwse Ridders, Bom-

barino Gravittini, professor Drabb de
Handlezer en de Grote Concerts des
Levens Machine. Nationaal en interna-
tionaal theater met deelname van
over de gehele aardkloot.Verder zijn er nog de enorme stunts

en wedstrijden met voornamelijk mo-
toren op twee of meerdere wielen.
Hartverscheurend is tevens de Globe
of Death, de Levende Kanonskogel, de
Go Fast Stunt Area en de FMX Freesty-
le.
Voor de genieter zijn er diverse thema-
tenten en voor de kinderen is er het
enorme blagenparadijs; ter verduide-
lijking: het Achterhoekse woord blaag
betekent in het Nederlands kind. In
het blagenparadijs is bijvoorbeeld een
springkussen. Daarnaast een draaimo-
len en een priatenschommel en niet
te vergeten het Zwarte Cross-kinder-
menu.
Om optimaal van de Zwarte Cross te
kunnen genieten is een Achterhoeks
woordenboek misschien nuttig. In ie-
der geval is het belangrijk de basis van
de Achterhoekse spraak enigszins te
beheersen. Het is belangrijk te weten
dat ‘ik bun sloerig in d’n hood’ niet
meer en niet minder betekent dan: ik
voel mij niet lekker. Joa, joa betekent:
nee en eenmaal ‘joa’ betekent: mis-
schien, maar niet waarschijnlijk. In de
hectiek van dit festival is het tevens be-
langrijk te weten dat Waar ow! De be-
tekenis heeft van Pas op!

Er is wederom genoeg te beleven op
deze Zwarte Cross. Lachen, gieren en
brullen. Volop vermaak en sensatie.
Motoren, zweefmolens, muziek en an-
dere kunsten uit het diepst der zielen.
De Zwarte Cross is tot volgend jaar ju-
li onvergetelijk.

Gezelligste ontmoetingsplaats van heelalOp Zwarte Cross is van alleste beleven

Doetinchem is omzoomd door mooie
natuur. De kraag van bossen valt daar-
bij op. De Kruisbergse Bossen bijvoor-
beeld, maar ook het bosgebied De
Wrange tussen Doetinchem en Gaan-
deren. Aan deze weg ligt de oude boe-
renherberg ’t Onland, dat op zondag
20 juli voor één dag het centrum van
het Wilde Westen in de Achterhoek is.
Het wordt daar bij Het Onland aan de
Rekhemseweg 175 in Doetinchem van-
af 11.00 uur een groot wildwest feest,
waar van alles te doen en te beleven
valt. Jong en oud worden getrakteerd
op bijvoorbeeld demonstraties wes-
ternriding, houtzaagkunst en ponyrij-
den. Er is tevens een workshop Line-
dancing, in de Achterhoek een zeer
populaire vrijetijdsbesteding. De East
Valley Country Dancers geven demon-
straties en nodigen daarbij de gasten
uit om ook een lijntje mee te dansen.
Paarden en ruiters van Western Riding
geven spectaculaire shows en de zager
van het Timberteam zaagt met de be-
ste kettingzagen uit boomstammen

de mooiste beelden en figuren. Verder is het mogelijk om dank zij
Huifkarcentrum Bergh tochten per
huifkar door het mooie Doetinchemse
buitengebied te maken. En dank zij de
Heerlijckheid Slangenburg zijn er tij-
dens dit Wild West Festijn allerlei ty-
pisch Achterhoekse producten te ver-
krijgen.

Festijn in Doetinchemse bossen

Bij ’t Onland begint het Wilde Westen

Zaterdag 2 t/m vrijdag 15 augustus 2008
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Eigenlijk is het jaarlijkse Kasteeltuin-

concert in en rond het kasteel Huize

Ruurlo onderdeel van de Reurlse

Pompdagen, die van 9 tot en met 16

augustus in Ruurlo worden gehouden.

In de loop van de jaren is het Kasteel-

tuinconcert van de KunstKring Ruurlo

uitgegroeid tot een evenement van

grote klasse, dat belangstelling trekt

uit het hele land. Het Kasteeltuincon-

cert tijdens de Pompdagen is uitge-

groeid tot een mooi paradepaardje.

Ieder jaar heeft het Kasteeltuincon-

cert een ander thema, dat muzikaal

zeer veelzijdig wordt uitgediept. Op

het Kasteeltuinconcert van 14 augus-

tus staat de West-Afrikaanse muziek

centaal. De kasteeltuin rond Huize

Ruurlo wordt omgetoverd in Afrikaan-

se sferen, waarin de muziek helemaal

past.

De Afrikaanse muziek is niet louter

“trommelmuziek”. Dit zal luiden dui-

delijk blijken tijdens dit Kasteeltuin-

concert, dat om 19.30 uur begint; al

om 18.15 uur vangt overigens de work-

shop waterdrums aan. Tijdens deze

manifestatie maakt men kennis met

zeer vele facetten van de West-Afri-

kaanse muziek. De trommel speelt

wel een dominante rol in de Afrikaan-

se muziek, maar de trommels klinken

per regio verschillend.

De djembé is in Nederland het meest

bekend. In Mali en Senegal is dit een

belangrijk instrument; djembé-spe-

lers uit deze landen treden met enige

regelmaat in ons land op en geven

hier zelfs lessen. Tijdens het tuincon-

cert is er zelfs een workshop djembé.

De muziek heeft in Afrika altijd een

sociale functie. Bij bruiloften, doop,

begrafenis-

sen en werk-

zaamheden

op het land…..muziek en dans horen

er altijd bij. Muziek hoort er in Afrika

altijd bij.

De exotische ritmen tijdens het Kas-

teeltuinconcert komen van Blaise Kin-

taki, de band van Tino trimo, Alfred

Kossilate, Paco Diatta, Afromandinka

en Smilin Osei. Allemaal musici die

hun muzikale weg door de wereld

hebben gevonden en tijdens hun con-

certtournees een grote bekendheid

hebben opgebouwd.

In het mooie park rond kasteel Huize

Ruurlo worden twee buitenpodia ge-

bouwd. De Orangerie van het kasteel

wordt tevens bij het festival betrokken.

De Afrikaanse muziek zit vol overheer-

sende ritmen, die uitnodigen tot dan-

sen. Er zal dan ook volop worden ge-

danst op deze levendige ritmische mu-

ziek. Extra sfeer komt er van het ver-

lichte kasteel en de fakkels en de vuur-

korven.

Initiatief KunstKring uitgegroeid tot paradepaardje

Afrika thema van jaarlijkse

Kasteeltuinconcert Ruurlo

Tractorpulling is een heel bijzonder fe-

nomeen. Spanning, vele paarden-

krachten en sensatie geven tractorpul-

ling iets heel aparts. Het meest bekend

in de streek is wel de Lochemse trac-

torpulling. Op 9 augustus vindt dit

evenement voor de 25ste keer plaats.

In de Lochem Arena, de pullingbaan

tussen Lochem en Barchem wordt

vanaf 16.00 uur gestreden om het Ne-

derlandse Kampioenschap. Op de

twee wedstrijdbanen strijden maar

liefst 74 deelnemers, verdeeld over zes

klassen in de A-decisie. Ook voor de

standaardklasse hebben zich vele tien-

tallen deelnemers aangemeld.

De belangstelling voor Tractorpulling

Lochem is ieder jaar bijzonder groot.

Lochem heeft wat tractorpullen be-

treft een grote naam opgebouwd en

wil die nu hoog houden. Vooral omdat

het dit jaar een jubileum betreft zal er

extra sfeer zijn. Het beloven feestelij-

ke, maar vooral ook boeiende, span-

nende en spectaculaire wedstrijden te

worden, waarbij echter ook vele mo-

menten vol gemoedelijke Achterhoek-

se gezelligheid zullen zijn.

Rokende paardenkrachten in Lochem Arena

Jubileum geeft tractorpulling extra glans

Oude motoren hakkepuffen en steu-

nen. Ze geven dat bijzondere geluid,

dat de gestroomlijnde moderne mo-

toren missen. Wat de motoren be-

treft is veel romantiek verdwenen.

De oude motorenromances herle-

ven echter op 2 en 3 augustus tij-

dens het negende Euregio Oldtimer

Festival Megchelen 2000.

Dit festival in Megchelen, dicht te-

gen de grens met Duitsland, biedt

wat oude motoren betreft een zeer

grote verscheidenheid. Het enorme

terrein aan Asbroek 1 biedt twee da-

gen lang van alles wat ook maar

enigszins gemotoriseerd is. Er wor-

den zo’n 6000 oldtimers uit tal van

landen op dit festival verwacht. Op

2 augustus wordt er door de oostelij-

ke Achterhoek een grote toertocht

met oldtimers verreden. Aan deze

tocht doen ongeveer tachtig oldti-

mer tractoren mee.

Naast de toertocht zijn er op de ‘old-

timerzaterdag’ onder meer demon-

straties stoomtractoren, vrachtwa-

gens en oude tractoren. Verder is er

tractorpulling voor oldtimers, een

sierboomzager, tinnegieter, een on-

derdelenmarkt, maar ook oude am-

bachten en folkloristische dansgroe-

pen. Radiografisch bestuurde mo-

delauto’s, demonstraties met oude

landbouwmachines en een grote

show van nostalgische woonwagens

maken het zaterdagprogramma

meer dan compleet.

Na het oldtimerbal op de zaterdag-

avond zijn er zondag wederom tal

van activiteiten. Het defilé met klas-

sieke motoren, klassieke auto’s en

jeeps en landrovers besluit deze ne-

gende Euregio oldtimershow.

Puffend gemotoriseerd antiek

Euregio Oldtimer Festival meer dan

oude motoren

Zaterdag 16 augustus t/m vrijdag 5 september 2008
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Goede jams zijn vol met geurig en
rijp fruit. Dat is één van de basis-
principes, die je kunt leren op de
Nationale Needse Jammarkt, die op
woensdag 20 augustus weer wordt
gehouden. Het is niet zo vreemd,
dat de Nationale Jammarkt in Nee-
de is, want aan het begin van de vo-
rige eeuw was Neede een jamfa-
briek rijk. Een beetje “ter nage-
dachtenis” aan de jamtraditie en
de naam die Neede in de loop van
de tijd in de jamwereld heeft opge-
bouwd, is er in Neede een jaarlijkse
Nationale Jammarkt.

In 1903 werd in Neede met de produc-
tie van jams begonnen. Dank zij de
kwalitatief hoogwaardige jams kreeg
Neede een goede naam. Zelfs buiten
de Nederlandse grenzen werden de
jams uit Neede bekend en de jams
werden dan ook vanuit Neede naar tal
van landen geëxporteerd. In deze suc-
cesjaren werkten er bijna tweehon-
derd mensen in de jamfabriek.Uiteindelijk ging de Needse jamfa-

briek aan haar eigen succes ten onder.
Neede bleek voor het vervoer naar de
Nederlandse detailhandelaars en voor
de export niet centraal genoeg gele-
gen te zijn. De hoge transportkosten
nekten de jamindustrie in Neede. In
1931 werd de productie gestaakt en
werden recepten en klantenbestanden
aan andere fabrieken verkocht. De
Needse jam raakte snel verweven in de

stilte van de historie.Totdat een twintigtal jaren geleden
mensen in Neede op het idee kwamen
om het zoete jamverleden van Neede
levend te houden. In 1990 werd er voor
de eerste keer een jammarkt georgani-
seerd. Deze manifestatie werd zo’n
succes, dat op 20 augustus de acht-
tiende Nationale Jammarkt wordt ge-
houden.
Vruchten, jam en andere vruchten-
conserven zijn de spil waarom alles tij-
dens deze dag draait. Maar er zijn heel
veel leuke ‘randverschijnselen’. Er kan
geproefd worden, er zijn demonstra-
ties en er zijn zoete delicatessen uit de
hele wereld te vinden. Verder is er vol-
op muziek. Het Regionaal Seniorenor-
kest De Graafschap treedt op en het
smartlappenkoor Tranen Met Tuiten
zingt. De Jamkoningin 2008 wordt ge-
presenteerd en er zijn exposities met
jam als hoofdthema. Daarnaast valt
de Jammarkt samen met het SEN-Zo-
merfeest.

Alles jam wat de klok slaat

Nationale Needse Jammarktvast weer lekker vol
Het Huntenpop Festival is destijds

ontstaan in een weiland dichtbij de
nederzetting Varsselder. Pop puur in
de natuur bleek aan te slaan. Het festi-
val werd snel volwassen en nu geldt
Huntenpop in Varsselder als één van
de gezelligste festivals van ons land.
Ongecompliceerd en eerlijk. Pop in de
landerijen, op 22 en 23 augustus is het
weer zover.
Huntenpop is veel meer dan een leuk
festival middenin het mooie en weid-
se landschap van Varsselder-Veldhun-
ten. De top van de wereldpop vertoont
zich graag tijdens Huntenpop. Ook dit
jaar komen uit de hele wereld top-
bands naar Varsselder. Huntenpop
heeft een reputatie opgebouwd wat
betreft de veelzijdigheid in de muziek
en andere programma-onderdelen als
bijvoorbeeld het theater en de festival-
markt. Verder zijn er gezellige terras-
sen en kramen. Muziek is echter de hoofdzaak van het

Huntenpop Festival. Daarom is het
smullen geblazen op Huntenpop
2008. Uit Nederland komen o.a.Agua
de Annique, Anavarin, Backfire, Beef

en Stevie Ann. Voor de liefhebbers van
trash metal moet de Duitse band Kre-
ator wel het einde zijn. De emocore-
band From First to Last uit Los Angeles
heeft altijd een breed publiek. Er ko-
men overigens nog meer Amerikaanse
bands naar Varsselder. Wat te denken
van bluesgigant Walter Trout en The
Buccaneers. Opvallend zijn verder de
Rolling Spears uit Kenia en de Zuid-
Afrikaanse Kwani Experience.Het grootste deel van de bijna dertig

bands komt uit Nederland. Spock

treedt op, maar ook singersongwriter
Bjorn Engelen, die vorig jaar debuteer-
de op Huntenpop en toen een onuit-
wisbare indruk naliet. Sandra Vanreys
komt en FishFever zorgt voor rock &
roll. Nog een paar namen: Saybia (De-
nemarken), Fun Lovin’ Criminals
(Amerika), Mahones (Canada) en de
Beatsteaks
uit 
Duitsland.

‘t Gezelligste popfestival van NederlandHuntenpop Festival laat liefhebbers smullen

Het schilderachtige stad-je Bredevoort heeft ditjaar heel wat te vieren.Bredevoort is 15 jaar Boe-kenstad en op 29 en 30 au-gustus en 5 en 6 septem-ber wordt voor de veertig-ste keer een gondelvaartgehouden.

Eigenlijk is Bredevoort alsgondelvaartstad veel ouder.Al in 1928 vond er een gon-delvaart plaats. Het ijverigebestuur van de Vereeniging Volksfees-
ten was in dat jaar op zoek naar nieu-
we activiteiten tijdens het Bredevoort-
se volksfeest. In Laag-Keppel hadden
leden van het bestuur een gondelvaart
bij het prachtige Kasteel Keppel aan-
schouwd. Dat vond men ook wel iets
voor Bredevoort.

Op 15 augustus 1928 vond de eerste
gondelvaart plaats in Bredevoort en
sinds die tijd heeft de gondelvaart Bre-
devoort nimmer meer losgelaten. Pas
in 1968 werd de gondelvaart een jaar-
lijks terugkerend evenement. Die eer-
ste gondelvaarten kregen dank zij vele
honderden vetpotjes gestalte. Het was

destijds een heel gedoe om al die vet-
potjes, die in metalen beugels aan de
gondels hingen, aan te steken. Dat was
hard werken op het moment dat de
duisternis inviel. Brandden eenmaal
alle potjes dan was dat een prachtig
gezicht; de potjes gaven de gondels le-
vendige contouren. Behalve wanneer
er een windvlaag opstak. Die kon een
groot deel van de lichtjes in één keer
uitblazen, waardoor het speciale licht-
effect verloren ging.

In de jaren daarna kwamen de waxi-
nelichtjes, de fietslampjes en anno
2008 bestaat de verlichting van de
gondels uit verschillende soorten

lichttechnieken, veelal aange-stuurd door computers.De gondelvaart is tijdens de af-gelopen veertig jaren dusvoortdurend zowel letterlijkals fuguurlijk in beweging ge-weest. Dit jaar worden er viervlotten geheel vernieuwd. Ver-der is er een speciale openings-gondel ontworpen. Het wordteen speciale golf, die komtaanrollen en van binnenuitverlicht wordt en met honder-den bloemen gedecoreerd.In 2005 begonnen de bewoners van de
Prinsenstraat ter gelegenheid van de
gondelvaart hun straat te verlichten.
Deze trend heeft zich de afgelopen ja-
ren uitgebreid en dit jaar zal er na de
gondelvaart in het mooi verlichte
stadje van alles te beleven zijn. Er
staan vuurkorven, ateliers van kunste-
naars zijn geopend, een groot aantal –
verlichte – tuinen is opengesteld voor
het publiek en er is volop muziek. Een
treintje en een huifkar rijden op de
gondelvaartdagen door het stadje zo-
dat iedereen alles goed en van nabij
kan meemaken. Bredevoort schittert
helemaal tijdens deze gondelvaartda-
gen.

Schouwspel van licht en donker

Bredevoort schittert voor de veertigste keer

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl
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1568-1648: Nederland onder het juk

van de Spaanse overheerser. Tijdens

deze Tachtigjarige Oorlog was de Ach-

terhoekse stad Groenlo (toen nog vol-

op Grolle genoemd) ook het haasje.

Grolle was in 1627 in handen van de

Spanjaarden en werd door stedend-

winger Frederik Hendrik ontzet. Dat

heeft een dermate belangrijk stempel

op Grolle gedrukt, dat de belegering

van1627 van 17 tot en met 19 oktober

2008 in Groenlo herleeft. Groenlo zet

op 17, 18 en 19 oktober de klok bijna

vier eeuwen terug naar de zeventien-

de eeuw. De belegering kan op deze

dagen opnieuw beleefd worden.

Groenlo bruist in de sferen van de ze-

ventiende eeuw. Er zijn tal van leuke

en spannende activiteiten, waaronder

uiteraard ‘de Slag’ met de uitvallen

van de Spanjaarden op naderende

Staatse loopgraven. Deze ‘happening’

vindt plaats op 17 oktober (14.30 uur). 

Op 18 oktober eveneens om 14.30 uur

is te beleven hoe de Staatse troepen de

stad naderen en op 19 oktober om

14.00 uur stellen de legertroepen zich

op de Markt op voor de afmars naar

het slagveld. Vanaf 14.45 uur begint de

Slag om Grolle met als eindresultaat –

de geschiedenis heeft dat geleerd – dat

de Spaanse troepen worden verslagen.

Om 16.45 uur al ondertekent Frederik

Hendrik op de Markt de capitulatie-ac-

te.

De vesting Grolle is op deze drie dagen

op volle sterkte gebracht. Meer dan

zeshonderd ‘deelnemers’ uit binnen-

en buitenland hebben zich al in de

stad gemeld. Er zijn vanzelfsprekend

de Spaanse bezetters, die door de stad

paraderen terwijl Hollanders, Engel-

sen, Schotten, Duitsers en Tsjechen

loopgraven aanleggen richting de

stadsgracht.

Op vrijdag de zeventiende oktober

wordt het al heel vroeg in de morgen

rumoerig in Groenlo. In de her en der

opgeslagen kampementen zijn allerlei

exercities en na het middagmaal en

de middagdut beginnen de veldsla-

gen. Op de vrijdagavond is Groenlo

sfeervol verlicht en is er een fakkelop-

tocht en rond de tentencomplexen en

de kampementen wordt het dan echt

gezellig. Het bokbier bijvoorbeeld kan

worden genoten uit een originele ze-

ventiende eeuwse drinkbeker.

Op zaterdag de achttiende oktober is

het vroeg dag voor de marktkooplui

en ambachtslieden. Er is dan een gro-

te jaarmarkt met muzikanten en pot-

senmakers. De kinderen hebben hun

eigen stek in Jongensstad op het ter-

rein, waar de Harmen- en Bregjedag

wordt gehouden. In het Stadsmuseum

kunnen alle historische feiten over de

Slag om Grolle worden bestudeerd. Er

wordt tevens een film over de Tachtig-

jarige Oorlog vertoond en er is een

nieuwe collectie tekeningen te zien.

’s Morgens maken de musketiers, ka-

nonniers en piekeniers zich alweer ge-

reed voor de strijd, die ’s middags

plaatsvindt. ’s Avonds is er weer een

fakkeloptocht. Maar er zijn ook mu-

ziek en andere sfeerverhogende activi-

teiten. De zondag begint rustig. Na de

kerktijd opent de jaarmarkt en berei-

den de soldaten zich voor op de laatste

en beslissende Slag om Grolle.

In Groenlo terug naar 1627

Slag om Grolle herleeft in volle glorie

Het Bloemencorso trekt zondag 14

september vanaf 14.00 uur door de

straten van Lichtenvoorde. Het pro-

gramma begint al om 12.30 uur met

straattheater. Aan het corso nemen 20

indrukwekkende, metershoge praal-

wagens deel. Vraag een willekeurige

Achterhoeker waaraan hij denkt bij de

plaatsnaam Lichtenvoorde en de kans

is groot dat het woord “Bloemencor-

so” valt. In de 79 jaar dat het corso

wordt georganiseerd is het uitge-

groeid tot een begrip in de wijde om-

trek van Lichtenvoorde. U kunt dus ge-

rust spreken van een stukje cultureel

erfgoed. 

De corsowagens zijn het resultaat van

een maandenlang bouwproces. In de

winter, enkele maanden na het corso

beginnen de wagenbouwers alweer

met het bedenken van een onderwerp

voor het komende jaar. De eerste

schetsen en ontwerpen resulteren ver-

volgens in een maquette, oftewel een

heuse miniatuurwagen. In het voor-

jaar begint de bouw. Ijzer wordt gebo-

gen en gelast. Er wordt getimmerd en

er worden vormen gemaakt van pa-

piermaché en piepschuim. Een dahlia-

reus begint langzaamaan vorm te krij-

gen. Maar voordat de dahlia’s er op

gaan wordt de wagen eerst in kleur ge-

zet, zodat duidelijk wordt welke lijnen

en kleuren de dahlia’s moeten volgen.

En dan kunnen de duizenden vrijwilli-

gers in het weekend voorafgaand aan

het Bloemencorso aan de slag. 

Het is nauwelijks te geloven dat al die

duizenden Lichtenvoordenaren ieder

jaar weer zoveel energie steken in

kunstwerken die maar zo’n beperkte

tijd houdbaar zijn. Kom u verbazen

over dit b(l)oeiende spektakel! Corso-

wagens, figuratie, showkorpsen; een

dagje Lichtenvoorde is meer dan de

moeite waard.

Betoverende Bloemenparade

De gondelvaart van Brede-

voort viert een jubileum: op 5

en 6 september wordt de gon-

delvaart voor de veertigste

keer gehouden. Dat betekent

een extra mooie show, die

zich niet beperkt tot de stads-

gracht. Bredevoort heeft dit

jaar meer te vieren. Brede-

voort mag zich vijftien jaar

Boekenstad noemen en in het

eerste weekend van septem-

ber vindt de veertigste gondel-

vaart plaats. Eigenlijk is de

gondelvaart op 15 augustus

1928 al in Bredevoort gelntro-

duceerd. De actieve leden van

de Bredevoortse Vereeniging

Volksfeesten had in Laag-Kep-

pel een gondelvaart rond het

Kasteel Keppel meegemaakt.

De leden waren meteen en-

thousiast en daarom werd er

al in 1928 een gondelvaart in

Bredevoort gehouden. Pas na 1968 werd de gondelvaart in het historische stadje

een groot jaarlijks evenement. Aanvankelijk werden de gondels door middel van

vetpotjes verlicht. Het was een hele toer om al de vetpotjes meteen na het inval-

len van de duisternis te ontsteken. En dan was het maar te hopen, dat windvla-

gen uitbleven! Na de vetpotjes vormden waxinelichtjes al een verbetering en met

nog later de fietslampjes was het effect optimaal en werd een risico van uitbla-

zen door de wind vermeden.

Tijdens de veertigste gondelvaart van 5 en 6 september worden de gondels door

middel van diverse technieken verlicht. In sommige gevallen wordt de verlich-

ting door computers gestuurd.

Om de gondelvaart heen hebben de activiteiten zich vooral de laatste jaren uit-

gebreid. De straten en tuinen van het stadje zijn na de vaart verlicht, er is volop

muziek en kunstenaars hebben hun ateliers geopend. Met een huifkar of een

treintje kan men door het stadje rijden. Op 6 september begint de gondelvaart

eigenlijk al overdag. Er is dan ’s middags een Oldtimer Trekker Treffen, de mo-

len Prins van Oranje is voor belangstellenden geopend, er zijn demonstraties van

de brandweer en het stadskoor Bredevoort laat zich horen om al vast in de sfeer

van de gondelvaart te komen

Bredevoortse gondelvaart:

Van vetpot tot computer-

gestuurd licht

Sinds drie jaar organiseert de stich-

ting een Jazz & Blues festival in het

mooie dorp Gorssel aan de IJssel. Gro-

te namen als Candy Dulfer, Kim Hoor-

weg en Hans Dulfer speelden al op IJs-

selJazz. Stichting IJsselJazz durft rus-

tig te stellen dat het festival uitgroeit

tot hét Jazz & Blues evenement van

het oosten. IJsselJazz zal in 2008

plaatsvinden op zondag 14 september.

Eén dag lang kunt u, gratis, genieten

van hetgeen Nederland te bieden

heeft op het gebied van Jazz en

Rhythm and Blues. Ook in 2008 zal

Candy Dulfer optreden en kan de

stichting met trots melden dat ook

Wouter Hamel, Kim Hoorweg en het

Rosenberg Trio zijn gecontracteerd. Er

zijn die dag verschillende podia in en

rond Hotel De Roskam en op verschil-

lende locaties in het dorp Gorssel. De

presentatie op het hoofdpodium van

IJsseljazz Gorssel zal dit jaar verzorgd

worden doorMatthijs van Nieuwkerk,

bekend van De Wereld Draait Door en

Holland Sport. Overige informatie is te

bekijken op www.ijsseljazz.nl

IJsselJazz Gorssel 2008

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccessoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

499,-

Wicker
lounge sets
Vanaf

499,-
Buitenkeuken/ 
barbeque
Vanaf

499,-

Hartman armparasols
Diverse maten/modellen

vanaf

549,-

Diverse
Aluminium tuinsets
Vanaf

maart
22Koopzondag

22 maart van 11.00-17.00 uur

Wol- en Hobbyshop

Regelink
Raadhuisstraat 5, 7255 BK Hengelo Gld. Tel. 462266

Koopzondag 22 maart a.s. is

Wolshop Regelink
ook geopend.

Wij hebben vele nieuwe artikelen
op hobby- en wolgebied.

25%
Voorjaarskorting

25%
op het totale assortiment
tegen inlevering van deze advertentie
Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60

Ruurloseweg 2 Dorpsstraat 27 Markt 9
HENGELO GLD. RUURLO GROENLO
(0575) 46 14 84 (0573) 45 31 93 (0544) 46 33 35

Op koopzondag 22 maart a.s.
is onze winkel alleen in
Hengelo Gld. geopend.

ONZE NIEUWE VOORJAARS/

ZOMERCOLLECTIE 

IS BINNEN

ONZE NIEUWE VOORJAARS/

ZOMERCOLLECTIE 

IS BINNEN
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KOOPZONDAG HENGELO 22 MAART STRALENDE VOORJAARSCOLLECTIE!STRALENDE VOORJAARSCOLLECTIE!

HEEFT U ER OOK
WEER ZIN IN?
KOM SNEL KIJKEN.

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

Lentekriebels

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

Lentekriebels
Jubileumactie

Modecheque
cadeau

KOOPZONDAG KORTING 22 MAART

30% OP ALLE BABYKLEDING
KIJK OOK IN ONZE OPRUIM ETALAGE

OP = OP

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

22 maart 200922 maart 2009 12.00 tot 17.00 uur
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Er is weer 

werk aan

de winkel!

Er is weer 

werk aan

de winkel!
Wopa BV is al ruim 50 jaar actief in constructie, mechanisatie, loonwerk en grondverzet. Het bedrijf
heeft vestigingen in Harreveld en Zieuwent. Met ongeveer 50 medewerkers zorgt Wopa voor
kwaliteit en klanttevredenheid. Wopa staat bekend als een solide onderneming met aandacht voor
haar medewerkers. 

Bij Wopa in Zieuwent vindt de verkoop van tractoren en werktuigen voor landbouw, tuin en park
plaats. Wopa is dealer van Zetor en MF tractoren. In de werkplaats worden reparaties uitgevoerd voor
klanten en voor het loonbedrijf van Wopa. Ter uitbreiding van het team, zijn we op zoek naar een
Monteur Mechanisatie.

Volledig bedrijfsprofiel: www.wopa.nl

Verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan tractoren en werktuigen. Fungeren
als aanspreekpunt van de werkplaats voor medewerkers, klanten en andere relaties. Het plannen
en coördineren van de werkzaamheden samen met je collega’s. Beantwoorden van diverse vragen
van klanten. 

MBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld MTS Elektro of Werktuigbouw). Ervaring als monteur
binnen de mechanische techniek. Goed kunnen plannen en organiseren. Klantgerichte, actieve en
flexibele instelling. Prettige collega met een nuchtere mentaliteit.

Volledig functieprofiel: www.siebert-wassink.nl

Wopa biedt een afwisselende functie voor een vakbekwame monteur die het uitdagend vindt om
werkzaamheden te coördineren. Je kunt rekenen op een goed salaris, prima arbeidsvoorwaarden,
een veelzijdige baan en een prettige werksfeer.

een  comb ina t i e  d i e  we rk t

Monteur Mechanisatie
met coördinerende taken

Siebert & Wassink begeleidt Wopa BV bij het 
invullen van deze interessante functie.

Reageren: info@siebert-wassink.nl

Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld door
Joris Wassink. U kunt hem vandaag al bellen voor
informatie: 06 – 250 460 70

Siebert & Wassink adviseert organisaties bij het
aannemen, het ontwikkelen en het vertrek van
medewerkers en managers en heeft kantoren in
Enschede en Lichtenvoorde.

Werken kan je overal, mensenwerk doe je bij TSN
Werk genoeg, maar leuk én passend werk is zeldzaam. In de thuiszorg is werken leuk.

Je bent aan de slag bij mensen waarvoor je echt iets betekent, die je waarderen. Echt

mensenwerk. TSN is in de gemeente Bronckhorst uitgekozen als thuiszorgaanbieder. En

daarom zoeken wij enthousiaste mensen. Bij ons kun je als huishoudelijk medewerkster

direct aan de slag.

Werken bij TSN gaat net even anders. Wij houden wél rekening met jouw agenda:

jij bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak je werkt. Wij zorgen ervoor dat je

wel tijd hebt om je werk zo goed mogelijk te doen. Jij, wij en onze clienten vinden

hetzelfde belangrijk: optimale zorg verlenen. Nog een paar voordelen: eenvoudige

administratieve afhandeling, goede beloning, snelle betaling, en alle adressen

in de buurt.

Bel nu met onze zorgvestiging in Arnhem: 026 - 351 01 40, of solliciteer direct op

www.thuiszorgservice.nl

MensenwerkHuishoudelijk werk

Thuiszorg Service Arnhem
Utrechtsestraat 38 D 6811 LZ Arnhem Tel. (026) 35 101 40 E-mail: arnhem@thuiszorgservice.nl
Thuiszorg Service Nederland is een landelijke organisatie met een sterk lokaal netwerk. TSN is HKZ/ISO erkend, een waarborg voor kwaliteit voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager.

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

MONTEUR WATERTECHNIEK

Voor onze opdrachtgever, een specialist in
het ontwerpen, aanleggen en
onderhouden van beregeningsinstallaties,
zoeken wij wegens uitbreiding van de
activiteiten een monteur watertechniek.

Functieomschrijving
Voor deze full-time functie, zul je eerst een
uitgebreid opleidings- en inwerktraject
volgen, zodat je vervolgens als zelfstandig
monteur op pad kunt.

Functiecriteria
- Afgeronde MBO of HBO opleiding.
- Bereidheid tot het volgen van

aanvullende opleidingen/cursussen.
- Ervaring met Windows, Word, Excel en

bij voorkeur ook AutoCad.
- Goede contactuele eigenschappen.
- Ervaring op het gebied van

beregeningssystemen is een pre.

Sollicitatie’s kunt u richten aan Planit
Bouw tel: 0575-555518
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden
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Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Werken doe je...

Werken doe je...
om

de hoek

om
de hoek

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Voor het golfseizoen 2009 zoeken wij 

enthousiaste medewerk(st)ers 
in de bediening 

met ervaring, op oproepbasis en volgens planning.

Voor informatie kunt u zich wenden tot
Agnes van Amerongen of Leo Lengton, 
tel. 0575 467770

ML F&B
Afd. Horeca
Vierblokkenweg 1
7255 MZ Hengelo GLD. Nederland
Tel: 0575 467770

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

CNC KANTER ZELHEM

Werkzaamheden
Het zelfstandig bedienen van een CNC gestuurde kantbank
(zwart staal). Veelal enkel stuks en kleine series. Dikke plaat.

Functie eisen
- Opleiding richting metaal/ KMBO-metaal 
- Ervaring met een CNC-gestuurde kantbank
- Zelfstandig kunnen programmeren 
- Zelfstandig kunnen werken

WERKVOORBEREIDER VARSSEVELD

Werkzaamheden
- Administratieve werkzaamheden (dat entry, uren staten

en afrekenstaten maken)
- Telefoon          
- Ondersteunend werk voor uitvoerders.

Functie-eisen
Technische opleiding bij voorkeur richting
gas/water/electrisch
Goed met Word , Excel kunnen werken

LOGISTIEK MANAGER GROENLO

Werkzaamheden
Dagelijkse leiding over de afdeling Magazijn & Expeditie (7
medewerkers) waarbij de  nadruk in eerste instantie moet
liggen op het verder structureren, professionaliseren &
automatiseren van de afdeling Magazijn & Expeditie en het
coachen van de medewerkers.

Functie-eisen
- Uitstekende leidinggevende eigenschappen (natuurlijk

leider)
- Aantoonbare kennis m.b.t. voorraadbeheer en integrale

goederenstroombeheersing
- Aantoonbare kennis & ervaring m.b.t. het toepassen van

ERP-systemen t.b.v. voorraadbeheer en integrale
goederenstroombeheersing

- Uitstekende communicatieve vaardigheden

UITZETTER/MAATVOERDER DIEREN

Werkzaamheden
Als UITZETTER/MAATVOERDER heeft u onder andere met
de volgende taken te maken:
- inmeten van vnl. civiele projecten
- verzamelen, verwerken van meetgegevens
- vervaardigen van AutoCad tekeningen
- RAW bestekken opstellen

Functie-eisen
Beschikt u over een opleiding op MBO (Civiel) en/of
relevante ervaring in een soortgelijke functie. Bent u in staat
goed en accuraat te werken met diverse meetapparatuur en
beschikt u over een geldig rijbewijs? Neemt u dan contact
op met de vestiging van Planit Bouw en wij maken graag
kennis met u.

BOUWKUNDIG WERKVOORBEREIDER VORDEN

Werkzaamheden
Als werkvoorbereider heeft u onder andere de volgende
verantwoordelijkheden:
- zelfstandig inkopen bouwmaterialen
- afroepen materiaal en materieel
- voorbereiding/ begeleiding bouwprojecten 
- controle offertes en tekeningen 
- eventueel opname van "klein werk"

Functie-eisen
Beschikt u over relevante (bouwkundige) opleiding op
MBO+/ HBO-niveau en bij voorkeur enkele jaren ervaring in
een soortgelijke functie. Bent u in staat goed te werken met
Microsoft Office en AutoCad en beschikt u over een geldig
rijbewijs? Neemt u dan contact op met de vestiging van
Planit Bouw en bespreek welke mogelijkheden wij voor u
hebben.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR AALTEN

Werkzaamheden
Ontwerpen, herontwerpen en configureren van machines
en/of machinedelen, met nadruk op vertaling klantenwens
naar technische informatie. Begeleiden en testen bij bouwen
van ontwerp 

Functie-eisen
- MTS of HTS, richting werktuigbouw 
- enige jaren relevante ervaring, bij voorkeur in

machinebouw 
- beheersing van 3D-CAD (One Space Designer en/of Solid

Works) 
- pragmatisch, creatief en in staat de grote lijnen te

overzien 
- communicatief vaardig 
- beheersing van de Engelse en Duitse taal

WE ZIJN MET

KRACHT OP ZOEK

ZUTPHEN EMMERIKSE WEG 77A 

7223 DA BAAK 

TEL.: 0575 44 11 60

HANDELSWEG 17 

6541 CT NIJMEGEN

TEL.: 024 388 60 63

AMBACHTSWEG 18-32, HASSELT

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

WWW.PASMAN.COM

Pasman Motoren & Aggregaten (ruim 30 medewerkers) is specialist in verkoop, service 
en onderhoud van motoren. We zijn actief op locatie in binnen- en buitenland. Maar ook 
in onze hoofdvestiging in Baak en op onze servicepunten voor de beroepsscheepvaart in 
Nijmegen en Hasselt. Daarnaast verkopen we nieuwe, gebruikte en ruilmotoren en 
bouwen we generator- en pompsets. Onze opdrachtgevers: scheepvaart, land- en 
tuinbouw, industrie en overheid.

JOUW WERK

Bij ons is de functie van fi nancieel administrateur veelomvattend. Op fulltime 
basis ben je namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het opstellen van de 
maand- en jaarcijfers, budgetbewaking, debiteurenbeheer, crediteurenadmini-
stratie en het betalingsverkeer. Ook houd je toezicht op de projectadministratie 
(facturering en nacalculatie) en heb je de verzekering in je portefeuille. 
Bovendien krijg je regelmatig te maken met uiteenlopende zaken op perso-
neelsgebied (o.a. arbo, opleidingen en vacatures).

FUNCTIE-EISEN

Gezien de functie is het van belang dat je uitstekend uit de voeten kunt met 
AccountView en Ridder software. Dat je handig bent met Excel is daarbij een 
pré. Uiteraard moet je collegiaal zijn en goed samen kunnen werken. 
Ben jij die fi nanciële duizendpoot? Dan hebben we een leuke baan voor je. 

SOLLICITEREN

Belangstelling? Bel dan voor meer informatie (0575) 44 11 50. 
Of kijk op www.pasman.com. Stuur je brief met cv naar: 
Pasman Motoren & Aggregaten, t.a.v. Dolf Pasman, Zutphen 
Emmerikseweg 77a, 7223 DA Baak. E-mail: dolf@pasman.com.

KENNERS VAN KRACHT

F U L LT I M E M/V

FINANCIEEL ADMINISTRATEUR



Feest mee
Weken!

Vers uit eigen oven: 
Roomboter 
appeltaart 1.99

per stuk

50%
korting!

Rundergehakt
voordeelpak 

4.39 2.19
per kilo

Tafelaardappelen
actie-kiloprijs 0.20

1.89

zak 5 kilo

Mona 
pudding
diverse smaken
bak 450/500 gram

1.59

Dr. Oetker 
Ristorante pizza
diverse smaken
3 stuks naar keuze 747

Witte of Color Reus
poeder of gel
2 pakken à 1710/1440 gram 
of 1.5 liter naar keuze

Lay’s Chips multipack
diverse smaken
2 uitdeelzakken 
à 15 zakjes x 20 gram 
naar keuze 5.18

Douwe Egberts 
Aroma Rood Koffie
normale of grove maling
pak 500 gram
actie-kiloprijs 5.98 

3.39

3.99 0.99

0.99
heel brood

0.99
3 stuks

4.98

6.99
2 stuks

4.99
2 stuks

2.49

50%
korting!

Ambachtelijk 
Kloosterbrood
diverse soorten

2.09/1.99

3 halen,

2 betalen!

+35

10.98

Deze aanbiedingen zijn geldig van woensdag 18 maart t/m zaterdag 21 maart 2009 en gelden alleen bij Super de Boer in Warnsveld, Zutphen, Vorden en Gorssel.
Wij verkopen niet aan wederverkopers. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.

Vers uit eigen oven: 
Roomboter 
appeltaart 1.99

per stuk

50%
korting!

Rundergehakt
voordeelpak 

4.39 2.19
per kilo

Tafelaardappelen
actie-kiloprijs 0.20

1.89

zak 5 kilo

Mona 
pudding
diverse smaken
bak 450/500 gram

1.59

Dr. Oetker 
Ristorante pizza
diverse smaken
3 stuks naar keuze 747

Witte of Color Reus
poeder of gel
2 pakken à 1710/1440 gram 
of 1.5 liter naar keuze
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à 15 zakjes x 20 gram 
naar keuze 5.18

Douwe Egberts 
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normale of grove maling
pak 500 gram
actie-kiloprijs 5.98 

3.39

3.99 0.99

0.99
heel brood

0.99
3 stuks
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2 stuks

4.99
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diverse soorten

2.09/1.99

3 halen,

2 betalen!

+35

10.98

Extra Feest mee Voordeel om te vieren dat de geheel vernieuwde
Super de Boer Stein in Warnsveld aan de Breegraven geopend is!

Super de Boer Grotenhuys, Yvonne en Wilbert
Dorpsstraat 18 - Vorden


