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In de dagen voorafgaande aan de tocht
waren de kinderen in de beide kleuter-
klassen al druk met het maken van de

versieringen voor de Palmpasenstok.
Voor de "finishing touch" waren er op
donderdagavond een hoop ouders op

school. Zij zorgden voor het uiteinde-
lijke resultaat. 

Vol trots konden de kinderen vrijdag-
morgen een rondje lopen met hun
stokken.

Dorpsschool loopt Palmpasen tocht

De traditionele Palmpasen tocht is vrijdag weer gelopen door de kleuter-
klassen van de Dorpsschool.

In de startblokken om de stokken te laten zien.

Deze nieuwbouw bestaat uit een blok
van twee en een blok van drie wonin-
gen. De heer Bartels, hoofd wonen en
werken bij Urtica en mevrouw Blaak
hebben samen een lint tussen de blok-
ken verwijderd. 

Een symbolisch gebaar dat voor Pro-
Wonen betekent dat prettig wonen
meer is dan alleen een woning. 

Ook de woonomgeving en de buurt
waarin men woont, draagt bij aan het
woongenot. Met het verwijderen van

deze laatste symbolische drempel,
hoopt ProWonen dat de vijf nieuwe
buren er een prettige buurt van ma-
ken en met plezier aan de Overweg
wonen. ProWonen verhuurt één van
de woningen aan Urtica.

Deze stichting biedt behandeling en
zorg aan mensen met psychiatrische
problematiek en aan mensen met een
verstandelijke beperking. Urtica huurt
al een aantal huizen van ProWonen
voor haar cliënten voor begeleid wo-
nen.

Vijf ruime woningen 
aan de Overweg in Vorden

Wooncorporatie ProWonen heeft op 13 maart de sleutels overhandigd aan
de nieuwe bewoners van vijf ruime woningen aan de Overweg in Vorden.

De heer Bartels en mevrouw Blaak tijdens het knippen van het lint tussen de twee blokken.

Geachte lezers
en adverteerders
Wij maken u erop attent dat kopij

en advertenties voor de uitgave

van dinsdag 25 maart (week

13) in verband met de Paasdagen

donderdag 20 maart vóór
12 uur in ons bezit dienen te

zijn.

Graag rekenen wij op uw mede-

werking.
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In deze bijlage
In deze bijlage

Paaseieren in de dierentuin

Grafkamer Cactus - Piramide

Puzzel / kleurplaat

Recepten voor 

de paasdagen

Deze week 
verschijnt

Alleen deze week:

4 verse croissantjes € 1.00
Grote ananas € 0.99
Verse Paashaasvlaai van € 10,99 voor € 7.99
Runderrollade, kilo € 4.99
Opgemaakte Paassalades € 4.99
Warsteiner € 7.99
Deze week speciaal voor u!
Alleen bij:

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

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



Dagmenu’s
19 t/m 25 maart 2008 

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 19 maart
Uiensoep met kaascrouton / Varkensmedaillons met
champignonsaus, aardappelkroketten en rauwkostsa-
lade.
Donderdag 20 maart
1/2 haantje met frieten, appelmoes, rauwkostsalade /
Bavarois met slagroom.
Vrijdag 21 maart
Knoflookroomsoep / Pangafilet op Oosterse wijze met
rijst en groente.
Zaterdag 22 maart
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen,
groente/IJs met slagroom (alleen afhalen).
Maandag 24 maart Gesloten.
Dinsdag 25 maart
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 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

�Gewoon gezond!HHerbalife
NieskePohlman,0654326669

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

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 20 maart  19.30 uur Witte Donderdag ds. J. Kool
HA, Vrijdag 21 maart Goede Vrijdag 10.00 uur ds. B. Neppe-
lenbroek, 19.30 uur ds. J. Kool. Zaterdag 22 maart 22.00 uur
ds. B. Neppelenbroek.
Zondag 23  maart 10.00 uur Pasen ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 21 maart 19.30 uur Goede Vrijdag ds. H. Westerink HA.
Zondag 23 maart 10.00 uur ds. W. Stolte, Warnsveld.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 20 maart 19.30 uur Hr. J. Ek, Brummen, Vrijdag 21
maart 19.30 uur Kees Benard.
Zondag 23 maart 10.00 uur Pasen Marianne 1e Paasdag.

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 20 maart 19.00 uur Eucharistieviering mmv Cante-
mus Domino, vrijdag 21 maart 19.00 uur Goede Vrijdagviering.
Zaterdag 22 maart 22.00 uur Paaswake mmv Cantemus Domino.
Zondag 23 maart 10.00 uur Pasen, Woord en communievie-
ring, dameskoor.

R.K. Kerk Vierakker
Donderdag 20 maart 19.00 uur Eucharistieviering dames/he-
renkoor Vrijdag 21 maart 15.00 uur Kruiswegviering. Zaterdag
22 maart 22.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 23 maart 10.00 uur Woord- en communieviering Pasen.

Tandarts
22/24 maart G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel 0573-25 18 70.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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 optima-
le zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te be-
zoeken 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. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: 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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping 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 bui-
tengebied 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. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen

Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.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
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woonzorg-
centrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur bij
Prowonen, Kerkplein 20.

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 Polman Uit-
vaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. Tel. 06-
55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl. Dag- en nacht be-
reikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; infovorden@bi-
blotheekwestachterhoek.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 huis-
dieren. 

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 Stedendriehoek 
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 wo-
nen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail 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.

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en acute
klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags
telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06)
13 80 17 29.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.

Alleen op afspraak.

�FFitter, gezonder leven en
gezond/verantwoord afslan-
ken. Gratis lichaamsmeting.
Jerna Bruggink 0575 - 46 32
05.

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 29 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg.

Bij Body&more INTRODUCTIE
LES à € 6,- pl. ma. 17, 31 mrt;
do. 20, 27 mrt, 3 apr; vr. 28 mrt,
4 april. Info. (06) 10 48 49 03
info@bodyandmore.nl

�Zonnehemels/banken. Ner-
gens goedkoper! Recht-
streeks verkoop vanuit ma-
gazijn, vanaf € 125,- ook B-
keus 16 modellen, kijken na
telf.afspr. Zelhem (06) 53 31
77 90.

�Gevraagd: Huishoudelijke
hulp in Wichmond. Brieven
onder nr. 23 aan Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden.

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

Wij wensen u smakelijke
Paasdagen toe

Vlaai v/d week

Paasvlaai 
6-8 personen € 6,50

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Paas-knallers

Paastaart 8 pers. € 10,95
gevuld met slagroom

Paasslofje met perzik 
€ 4,40

luxe brood met rozijnen en room en perzik

�Gevraagd: nette hulp in de
huishouding plm. 3 uur per
week, buitengebied Warns-
veld (Warken). Br.o.nr. 24
aan Bureau Contact, Postbus
22, 7250 AA VORDEN.
�PAASHAASKOSTUUMS
te huur. DS Design, Molen-
kolkweg 33, Steenderen,
0575-452001.

�Hanen en kippen zie je bij
de Wereldwinkel zitten.

�Gevr.: hulp in de huish.
voor donderd. of vrij.ochtend
tel: 0314-625354 na 18.00

�UW TUIN LATEN PLOE-
GEN OF FREZEN?????
TEL:0628162335

�Barokensemble The Great
Charm met Paasprogramma
vrijdag 21 maart in Dorpskerk
Ruurlo. Aanvang 20u30. En-
trée € 12.50-v.a. 19u30 in de
kerk en kunstkring-
ruurlo@hetnet.nl

�Nordic Walking cursussen
en loopgroepen. Bel (0575)
46 36 03 of www.vitalnowa.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097



Onderhoud cv-ketels, 24-uurs
storingsdienst. Weulen Kranenbarg,

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. (0575) 55 32 83
of (06) 51 10 69 55

ATELIER HET GROENE PAARD
- Workshops buiten schilderen en tekenen
- Cursussen schilderen en tekenen

In en rondom karakteristieke Achterhoekse
boerderijen in natuurgebied tussen Vorden,Warnsveld
en Lochem.

Bertje van Delden
tel. 0575 - 516963 www.atelierhetgroenepaard.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Open huis zondag 30 maart
van 13.00 tot 16.00 uur

Ruurloseweg 40 • 7021 HC Zelhem • Tel. (0314) 625183 of (06) 25 10 33 12
www.karinwentink.nl • karinwentink@hotmail.com

• Met demonstraties Gehoorzaamheid, Rally-O en Behendig-
heid.

• Cora Schaars presenteert haar dierportretten, zij maakt en
verkoopt dierschilderijen, beschilderde grafstenen en koes-
terkeitjes.

• Presentatie van div. rashonden, de baasjes vertellen je
graag waarom „hun ras” zo aantrekkelijk is.

• Helma Boekamp van trimsalon Pluto uit Halle vertelt je
alles over vachtverzorging.

• Beeldend kunstenaar Wijnand Schoemaker, maakt op zeer
speciale wijze prachtige kunstwerken, zoals glas en steen-
gravures en beelden.

• Promo tent Welkoop Zelhem.

textielreiniging

Siebelink Vorden

Door de uitbreiding van onze klanten, met een exclusief vakantie

resort in Drente en een landelijk vakantiepark, zoeken wij

4 vrouwelijke collega’s en 1 jonge man
voor het verwerken van dit hotellinnen en de lakenpakketten. Hierbij

denken wij aan goed gemotiveerde mensen voor 36 uur per week.

Ook zijn er enkele plaatsen beschikbaar voor 1 of 2 dagen.

En eventueel scholieren (minimale leeftijd 17 jaar) in de avonduren

van 17.00 tot 19.00 uur en voor de vrijdagmiddag en zaterdagmor-

gen voor het inpakken van de lakenpakketten.

Tevens is er in de zomermaanden veel plaats voor vakantiehulpen.

Inlichtingen: Textielreiniging Siebelink

telefoon0575-551465

Industrieweg3 • 7251JT Vorden • Tel. 0575-551465

Vrijdag 28 maart 2008 hopen wij met kinderen en
kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te vieren. 

Wij houden receptie van 19.30 tot 22.00 uur bij de
Heksenlaak, Zwiepseweg 32 te Barchem.

Wim en Gerrie 
Wilgenhof-Veltkamp

De Haar 22
7251 CG Vorden

Wij willen u hartelijk danken voor de bloemen,
kaarten en uw aanwezigheid op de begrafenis van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Anneke Siebelink-Bulstra

Wij hebben dit zeer gewaardeerd.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Vorden, maart 2008

Vleeswarenkoopje

Bij 150 g gebraden Paasrollade
GRATIS 100 g boterhamworst

Special

Paashaasje gevuld met
kruidencreme 100 gram € 1.99
Maaltijdidee

Ham-ei salade 100 gram € 1.49

Keurslagerkoopje

Varkensoesters
met gratis saus 4 stuks € 5.50

Tip van uw keurslager

Magere Runder- of
varkensrollade 500 gram € 4.98

Onbijtidee

Ontbijtschotel
4 soorten vleeswaren + 
4 gekleurde/gekookte eieren € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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„Dit jaar 
allemaal 

zoeken naar 
paaseieren”

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

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

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Wij zijn erg blij met de geboorte van onze dochter
en mijn zusje

Nisha
Geboren op 12 maart 2008

Robert, Renate en Kai Nieuwenhuis

De Voornekamp 53
7251 VK Vorden

Ontsteld en diep getroffen zijn wij door het plotse-
linge overlijden van ons enthousiaste bestuurslid

Paul Eijkelkamp

Wij denken met grote dankbaarheid terug aan zijn
betrokkenheid en grote inzet en wensen Cis en de
(klein)kinderen veel sterkte om dit grote verlies te
verwerken en te dragen.

Bestuur en vrijwilligers van 
het Heiligenbeeldenmuseum 
en de Stichting Vrienden van 
de Kerk op de Kranenburg

Buurtvereniging "De Veldwijk" 
presenteert:

't is maar tijdelijk
Het blijspel is in 3 bedrijven

Geschreven door: J. Hemmink-Kamp

Het toneelstuk wordt gespeeld in
het Dorpscentrum

Datum: 5 april 2008
Tijd: 19.30 uur 

de zaal gaat open om 19.00 uur
Kosten: € 5,00 p.p. 

kinderen tot de basisschool gratis

Marion PolmanMarion Polman
uitvaart begeleiding

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

A l s  d e  d o o d  d e  s c h a k e l  v a n  h e t  l e v e n  o n d e r b r e e k t

Op de avond van vrijdag 14 maart ontvingen wij het
bericht dat uit onze kring van vrienden plotseling is
overleden

Paul Eijkelkamp

In verbijsterende verslagenheid blijven wij achter,
nauwelijks beseffend dat zijn plek voortaan onbezet
zal zijn.

Paul, je blijft een onvergetelijke vriend.

Jan † en Dinie Krabbenborg
Bennie en Jo Gosselink
Frans † en Jo † Kruip
Bennie en Miep Rondeel
Gerard † en Truus Tolkamp
Hans en Ria van der Linden
Bert Jansen en Ria Waarle

Vorden, 14 maart 2008

Een lege stoel spreekt stille taal,
beroert een snaar van leed.
Een donk’re toon, waar ‘t diepste “ik”
in pijn geen raad mee weet.
Soms klinkt een tere melodie,
vol weemoed en toch blij.
Van innigheid en stil geluk.
Als eens, ..... maar nu ..... voorbij.

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve schoondochter, schoonzus en tante

Mia Helmink-Nab

op de leeftijd van 42 jaar.

Wichmond: B.W. Helmink
A.E. Helmink-Rouwenhorst
Jan Helmink (in herinnering)

Vorden: Ans en André v.d. Vlekkert
Debbie, Chantal

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767



Gratis op de foto 
met nijn bij Bruna!

Locatie:

Datum:

Tijd:

Bruna Vorden bestaat 10 jaar en trakteert! 
Daarom is het 

gratis op de foto met nijn! 

Gratis nijntjes 
sparen!
Bij besteding van 5.-*  
telkens een gratis nijntje!

Pijnstillers 
Carry Slee 
Gebonden versie

7.50

Huis met de geesten  
Isabel Allende 
Gebonden versie

7.50

Knutseldoos
Met chenilledraad, glitters, foam, 
pompoms, pailetten, veertjes en 
nog heel veel meer. Keuze uit 

OP = OP

2 kleurencombinaties. 
Van 7.95 
        nú 5.-

Wenskaartenbox
Inclusief 24 wenskaarten 
voor alle gelegenheden.
Van 5.95 
        nú 5.-

Wél gratis nijntje bij deze speciale 
10 jaar Bruna Vorden boeken!

Bruna, Raadhuisstraat 20, 7251 AB  Vorden

*     Helaas mogen wij bij boeken en tabak wettelijk 
geen nijntjes weggeven

Bruna 
Raadhuisstraat 20, 7251 AB  Vorden 

26 maart

13.00 - 17.00 uur

1 0  J A A R  B R U N A  V O R D E N



Uit alle geledingen van de Vordense be-
volking waren er vrijwilligers aan het
werk. Paaltjes, wieldoppen, bielzen
maar met name veel autobanden wer-

den mee terug gebracht naar de ge-
meentewerf aan het Hoge. Ook waren
er een aantal meldingen van bouwaf-
val, deze zullen door de gemeente nog

nader onderzocht worden. Wel was er
dit jaar minder zwerfvuil dan voor-
gaande jaren. Als een dankjewel voor
de vrijwilligers was er, de inmiddels ge-
bruikelijke, boerenkoolmaaltijd waar-
na de actie werd afgeblazen door enke-
le leden van Wildbeheer.

120 vrijwilligers op pad

Bermen en sloten weer schoon in Vorden

Afgelopen zaterdagmorgen waren er weer een heleboel vrijwilligers aan
het werk om het zgn zwerfvuil te verwijderen uit bermen en sloten.

Gelukkig stond er in deze sloot geen water.

Bas koos voor het motorcrossen, de
sport die hem momenteel geheel in de
greep heeft. Eigenlijk was de keus voor
de motorsport niet zo verwonderlijk
want vader Gertie was ‘in zijn goede
jaren’ ook aan het motorrijden (off-
road rijden) verknocht. 

Om kleine Bas een plezier te doen, had
vader Gertie achter zijn woning aan
de Dennendijk een klein circuit aan-
gelegd waar Bas zijn eerste ervaringen
op de crossmotor kon opdoen. Rijden-
de op zijn Kawasaki 65 CC toerde Bas
in het rond, onderwijl luisterend naar
de welgemeende adviezen van zijn pa.

Op 9-jarige leeftijd kreeg Bas toestem-
ming van zijn ouders om zich als lid
van de VAMC De Graafschaprijders
aan te melden. Het rijden op het Del-
den- circuit was toch weer wat avon-
tuurlijker dan thuis in de ‘achtertuin’.
Bas: ‘Ik weet nog dat ik tijdens de eer-
ste clubwedstrijd bij de ‘kleintjes’ vijf-
de werd. 

Ik durfde eigenlijk nog niet zo goed en
toch ben ik niet gevallen of zo. De laat-
ste wedstrijd van dat seizoen werd ik
eerste. Ik reed toen op een geleende
motor van mijn vriend Kay Hulshof
uit Almen’, zo zegt de thans 3e klas
leerling aan het Isendoorn in Warns-
veld. Vader Gertie en moeder Wilma
waren als trotse ouders getuige van
deze eerste zege van hun zoon.

Toen Bas de zoete smaak van het win-
nen éénmaal geproefd had, raakte hij
pas echt in de ban van de motorsport.
Zo won hij in 2003 van de acht club-
manches er zes, waardoor hij de te-
rechte clubkampioen in de klasse
65/85 CC werd. Ook in 2004 en 2005
werd Bas Klein Haneveld kampioen. In
drie jaren competitie boekte hij maar
liefst 23 overwinningen. 

Als jongste deelnemer ooit (12 jaar)
won hij in 2004 ook de fel begeerde
Delden Trophee. Een beker die aan het
eind van ieder seizoen in het bezit
komt van die coureur die gerekend
over de verschillende klassen, het
hoogste aantal punten heeft behaald. 

Het bestuur van De Graafschaprijders
koos Bas een paar jaar geleden ook tot
jeugdsportman van het jaar. In de bij-
behorende oorkonde werd opgemerkt
dat Bas een gedisciplineerd rijder is en
dat hij een aangeboren talent voor het
motorcrossen heeft.

Bas: ’Ik ben best wel een fanatiek cros-
ser, maar hou wel het koppie erbij. Ik
kan niet goed tegen mijn verlies. Als ik
tweede word en ik had kunnen win-
nen, dan word ik behoorlijk boos.
Wanneer ik dan weer thuis ben is de
boosheid over en denk ik bij mijzelf en
‘volgende keer pak ik jou’! 

Het afgelopen seizoen reed Bas op een
125 CC KTM. Hij werd toen ook streek-
kampioen. Dit kampioenschap wordt

over vijf wedstrijden verreden en
wordt georganiseerd door de motor-
clubs uit Vorden, Halle, Lichtenvoor-
de, Hummelo en Varsseveld. 

Moeder Wilma: ‘De eerlijkheid gebied
te zeggen dat Bas kampioen werd om-
dat Marc Papen, opdat moment de lei-
der in het klassement vanwege motor-
pech moest uitvallen’. 

Vallen hoort ook bij de motorsport
ma, dan had Marc maar op de motor
moeten blijven zitten’, aldus de laco-
nieke reactie van Bas. Geen speld tus-
sen te krijgen !

Bas Klein Haneveld vindt dat hij ieder
jaar progressie maakt en is hij net als
zijn vader Gertie zeer benieuwd wat
het seizoen 2008 gaat brengen. 

In deze NK voor de jeugd staan er in
Nederland in totaal 24 wedstrijden op
het programma in bijvoorbeeld Erme-
lo, Oldebroek, Valkenswaard, Axel,
Reusel, Marum, Joure etc. etc. Bas
hoopt in dit eerste seizoen in het eind-
klassement bij de eerste twintig te ein-
digen.

De ouders van Bas zijn zeer verheugd
dat Marcel Bulten heeft aangeboden
om hun zoon het gehele seizoen bij te
staan als coach/ begeleider. 

Vader Gertie gaat, indien zijn baan als
buschauffeur dat toelaat, ook mee
naar de wedstrijden. Moeder Wilma
wil ook graag mee, dat doet zij ook vrij
veel, maar wil ook aanwezig zijn bij de
voetbalwedstrijden van de 16 jarige
dochter Sandra die in de B2 van Vor-
den haar ‘mannetje’ als verdediger
staat !

De endurosport vindt Bas Klein Hane-
veld ook prachtig en is met name Er-
win Plekkenpol zijn idool. Maar de
eerstkomende jaren gaat alle aan-
dacht uit naar het crossen. Vader Ger-
tie: ‘Bas doet het tot dusver goed, hij
moet echter nog wel leren wat con-
stanter te rijden’. 

Bas zelf doet er ook alles aan om zijn
conditie op peil te houden, dat bete-
kent in de wintermaanden trainen bij
Jan Broekhof en daarnaast ook trai-
nen op het Delden- circuit. Vervolgens
volle bak tijdens de wedstrijden maar
wel de realiteit onder ogen zien. 

‘De botten heel houden is mij meer
waard dan het crossen zelf’, aldus de
15 jarige Bas die zeer blij is met de
hulp van zijn sponsors Marcel Bulten,
Pelgrum Makelaars, de Witte Smid en
Wissel grondverzet en transportbe-
drijf. Intussen maakt Bas ook deel uit
van het motorcrossteam van Perfor-
mance Racing Achterhoek. 

Een Stichting die zich ten doel stelt
om haar leden naar een hoger niveau
in zijn of haar tak van motorsport te
brengen.

15-jarig crosstalent Bas Klein Haneveld:

'Erwin Plekkenpol 
is mijn grootste voorbeeld'

Voetballen was de sport dat de thans 15-jarig Bas Klein Haneveld altijd
met heel veel plezier deed. Toen hij op 8 jarige leeftijd van zijn ouders een
crossmotortje cadeau kreeg kwam er een tweede liefde bij. Aanvankelijk
kon hij beide sporten goed combineren. En dan komt er een moment dat
er keuzes gemaakt moeten worden.

Op de finale avond werd er gespeeld in
2 poules van 4 teams. Na een aantal
zeer spannende en sportief gespeelde
wedstrijden, waren het de teams De
Wogt 2 en Delden 1 die uiteindelijk te-
genover 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. Het publiek liet zich niet onbe-
tuigd en moedigde haar favorieten fa-
natiek aan, Hoewel Delden 1 een ge-
waagde tegenstander was, is het de
Wogt 2 toch gelukt om ook dit jaar
weer (voor 4e keer op rij !)de winnaars-
beker te bemachtigen.

De Kempe 1 tegen de Wogt 1 streden
voor de 3e en 4e plek, waarbij het de
Kempe 1 overtuigend gelukt is om de
"bronzen plak' in handen te krijgen

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. Erna Roeterdink, werd deze
avond nog even extra in het zonnetje
gezet. Na jarenlange organisatie van
het toernooi, heeft zij haar taken neer-
gelegd. Erna werd bedankt voor haar
inzet en mocht een presentje in ont-
vangst nemen.

De Wogt 2 winnaar
Stratenvolleybaltournooi

Zo langzamerhand is het jaarlijks
terugkerend toernooi een begrip
in Wichmond en omstreken Na de
spannende voorrondes van don-
derdag 6 maart en vrijdag 7 maart
waren en 8 teams overgebleven die
afgelopen vrijdag  gestreden heb-
ben voor de welbegeerde winnaar-
stroffee.

SAMENWERKING MET
SAMENLOOP VOOR HOOP
Op 14 en 15 juni wordt er 24 uur lang
een SamenLoop voor Hoop gehouden
op het sportterrein "De Lankhorst" te
Wichmond. Kijk voor meer informatie
over deze dag op www.samenloop-
voorhoopbronckhorst.nl 
Rian, Bauk en Josée zullen daar aan-
wezig zijn om 24 uur lang workshops
van anderhalf uur te geven waarin je
samen helend kunt tekenen en schil-
deren. Voor een overzicht van tijden
kun je de website van SamenLoop voor
Hoop raadplegen. Op 14 juni zal tus-
sen 23.00 en 24.00 uur de kaarsencere-
monie gehouden worden. De kaars
wordt geplaatst in een doorschijnende
papieren zak, verzwaard met een
schep zand. Deze zakken kunnen een
persoonlijk tintje krijgen door er een
tekening of schildering op te maken
voor diegene voor wie de kaars wordt
opgestoken. 'Verlicht het gebeuren,
durf te kleuren rondom de kaars van
hoop' is de slogan, waarmee je tijdens
de Landelijke TEKENDAG op 30 maart
kunt beginnen met het kleuren en be-
schilderen van de kaarsenzakken, met
desgewenst een persoonlijke zin of ge-
dicht. Je bent in Laren welkom bij
Bauk Zwaan en in Vorden bij Rian
Drok en Josée van der Staak. Ook tij-

Landelijke tekendag 
30 maart
Voor de eerste maal wordt er overal
in Nederland een dag gehouden
waarop mensen vrijblijvend ken-
nis kunnen maken met helend te-
kenen en schilderen. In verband
met deze Landelijke TEKENDAG
stellen Bauk Zwaan in Laren en Ri-
an Drok en Josée van der Staak in
Vorden hun ateliers open. U kunt
op 30 maart tussen 11.00 en 16.00
uur kennis maken met tekenen en
schilderen. Op de open dag ervaar
je hoe het is om vanuit je intultie te
tekenen en schilderen. Er worden
verschillende werkvormen aange-
boden. Je hoeft niet te kunnen te-
kenen. Het is gewoon leuk en span-
nend om intultief bezig te zijn en
om het jezelf te gunnen hier ken-
nis mee te maken.

dens de workshops op 14 juni in Wich-
mond kun je nog kaarsenzakken be-
schilderen. De zakken zijn te koop, on-
der andere op 30 maart tijdens de Lan-
delijke TEKENDAG bij Bauk, Rian en
Josée. Op 14 juni worden tussen 23.00
en 24.00 uur alle kaarsen aangestoken
en zal het een kleurrijke en feestelijke
kaarsenceremonie worden. Speciaal
voor dit doel is het lied SamenLoop
voor Hoop geschreven. Tijdens de cere-
monie zal Josée van der Staak onder
andere dit lied live ten gehore bren-
gen. Het lied is inmiddels op een CD-
single opgenomen en vanaf half
maart te koop. Kijk voor verkooppun-
ten op de site van SamenLoop voor
Hoop. Op 30 maart ligt de CD zeker te

koop in de ateliers van Bauk, Rian en
Josée.
Iedereen kan een kijkje nemen bij:
Bauk Zwaan - Tekenen is meer - Zut-
phenseweg 32, Laren, www.tekenenis-
meer.nl en bij: Rian Drok - Het Kleine
Veld - Almenseweg 39, Vorden www.te-
kenpraktijkhetkleineveld.nl en bij: Jo-
sée van der Staak - Atelier Amare -
Komvonderlaan 6, Vorden, joseevan-
derstaak@hetnet.nl

Iedereen is welkom op zondag 30
maart tijdens de Landelijke TEKEN-
DAG tussen 11.00 en 16.00 uur in de
open ateliers om vrijblijvend kennis te
maken met helend tekenen. Zie ook
www.tekentaal.nl



Deze uitwisseling vond plaats in het
Duitse stadje Steinheid in Thüringen.
School Het Hoge doet samen met een
school uit Oslo, Rome, Evesham (Enge-
land), Steinheid (Duitsland) en Szegha-
lom (Hongarije) mee aan een uitwisse-
lingsproject. 

Bedoelt om elkaar’s cultuur te leren
kennen en met name om te zien hoe
er op de verschillende scholen les

wordt gegeven. Het thema in dit lo-
pende schooljaar is ‘Kunst in samen-
werking met muziek’. Directeur van
school Het Hoge Harry Hendertink:
‘Het was een zeer nuttige bijeenkomst
in Steinheid. Zo werden we door de
plaatselijke school ‘getrakteerd’ op
een prachtige muziekvoorstelling
waarin de vier jaargetijden met mede-
werking van een rockband werden uit-
gebeeld. Verder hebben we een piano-

concert bezocht en wat wel zeer bij-
zonder was, we zijn via een schacht af-
gedaald in een voormalige kalimijn,
waar diep onder de grond een concert-
zaal is aangelegd. Tijdens het bezoek
aan de school hebben de leerkrachten
van alle aanwezige buitenlandse scho-
len gedurende 45 minuten in hun ei-
gen taal les gegeven. Zo hebben wij als
school Het Hoge aan de Duitse kinde-
ren (in het Nederlands dus) verteld
over de diverse voorwerpen die dage-
lijks op school worden gebruikt’, al-
dus Hendertink. Eind april treffen de
scholen elkaar in Evesham in Enge-
land weer.

Uitwisseling school Het Hoge

De leerkrachten Jeroen Bloemenkamp, Ineke Fröling, Mieke Onis en Har-
ry Hendertink en de leerlingen Sharon Eskes en Else Westervoorde van
school Het Hoge, zijn afgelopen weekend teruggekeerd van een uitwisse-
ling met vijf andere buitenlandse scholen.

Sharon Eskes en Else Westervoorde aan het werk in de klas in Grundschule Steinheid.

Uitreiking cheque baggerlopers

De overhandiging van de cheque aan het KWF heeft reeds plaatsgevonden. De baggerlopers
hebben met elkaar € 11.000,- bij elkaar gelopen. Dus al met al een zeer geslaagde aktie!

Omdat er meer ruimte beschikbaar
kwam, kon het assortiment worden
uitgebreid. Een goede service, een ge-
moedelijke sfeer en klantvriendelijk-
heid staan bij Rouwenhorst hoog in
het vaandel. Door gespecialiseerde
vakkennis en jarenlange ervaring zijn
ze in staat  u een goed advies te geven
en uw tuinmachines, van welk merk
dan ook, vakkundig te  repareren en te
onderhouden. 

MOTORZAAGKUNSTENAAR OP
VOORJAARSSHOW 12 EN 13 APRIL
In het weekend van 12 en 13 april is er
een voorjaarsshow van diverse tuin-
machines bij  Rouwenhorst bos- en
tuinmachines aan de Zwarteveenweg
te Barchem. 

Tijdens deze  show is het bedrijf ge-
opend van tien uur `s morgens tot vijf
uur ̀ s middags.  Voor iedere tuinbezit-
ter is er een geschikte maaier te vin-
den. 

Maar ook diverse andere  tuinmachi-
nes zoals o.a. heggenscharen, bos-
maaiers, trimmers en kettingzagen.
Enkele machines kunnen gedemon-
streerd worden. Ook worden er beide
dagen van 11.00 - 15.00 uur demonstra-
ties gegeven door een motorzaagkun-
stenaar die figuren, dieren en sculptu-
ren uit een boomstam kan zagen.

GRATIS VIDEOCAMERA OF TRIMMER
In het assortiment gazonmaaiers
vindt u modellen voor iedere tuin en
gebruiker.  Elke model is gemaakt om
uw werkdag gemakkelijker te maken
en een fantastisch gazon op te leveren. 

Koop een Husqvarna R147S en krijg
een gratis videocamera. Wie nu be-
sluit een Husqvarna Rider 13C te ko-
pen krijgt er gratis een 125LD trimmer
bij ter waarde van € 349.

SERVICE AAN HUIS
Voor kleine storingen en reparaties
hebben wij een compleet ingerichte
servicebus waarmee wij bij de klant de
storing ter plekke proberen op te los-
sen.

VERTICUTEERMACHINES
Voor een goede beluchting en het ver-
wijderen van onkruid en mos is het
belangrijk het gras minimaal éénmaal
in het maaiseizoen te verticuteren. 

Een verticuteermachine is bij Rouwen-
horst te huur en te koop. Rouwenhorst
bos- en tuinmachines: Een betrouw-
baar adres waar een goede service
voorop staat en de klant koning is. 

Rouwenhorst bos- en tuinmachines,
Zwarteveenweg 1 te Barchem, tel.
0573-258094.

10-jarig bestaan Rouwenhorst
bos- en tuinmachines

2 januari 2008 was het precies 10 jaar geleden dat Rouwenhorst bos- en
tuinmachines  starte met het bedrijf in tuinmachines. De locatie was toen
een schuur naast het ouderlijk huis die voorheen gebruikt werd  voor
agrarische doeleinden. Na een paar jaar bleek het onderkomen te klein
en voldeed  het niet meer aan de eisen van deze tijd.  Er werd nieuwbouw
gerealiseerd, een showroom, werkplaats, magazijn en een opslagloods,
welke april 2002 in gebruik werd genomen. De voormalige showroom is
nu in gebruik als  cursusruimte voor cursussen m.b.t. de motorketting-
zaag.

Op dinsdag 25 Maart 2008 is ons or-
kest uitgenodigd om te komen spelen
in het televisie programma van Max
en Loretta op Ned. 2 van 17.35 -18.30
uur. De herhaling is op woensdag 26
maart 2008 om 11.10 uur. Op 4 april
a.s spelen wij live in het radio pro-
gramma Optimaal FM van 9-10 uur.
Voor meer informatie 
www.vordenshuisvrouwenorkest.nl

Vordens Huisvrouwen Orkest treedt op in
het programma Max en Loretta

Deze bijeenkomst wordt geopend met
gebed. De voorzitter heet in het bijzon-
der welkom Ds. J.T.Parmentier uit Win-
terswijk.Na dit in Winterswijk voor het
eerst te hebben gedaan is nu Vorden
aan de beurt met het Lijdensverhaal
aan de hand van het gedachtegoed van
de Deense verzetspredikant Kai Munk.
Ds.Parmentier had speciaal voor deze
Paasviering ( en geen lezing) een litur-
gie samengesteld, die werd rondge-
deeld. De uitgesproken woorden wer-
den afgewisseld met samenzang, bege-
leid door Cees van Dusseldorp op het
orgel. Wij staan stil bij het lijdensver-
haal van Jezus en bij het leven en de
dood van de Deense predikant Kaij
Munk ( 1898-1944) die tijdens de de
Tweede Wereldoorlog vanwege zijn
openlijke verzet door de Duirtse bezet-
ter werd vermoord. "Het is beter Dene-
marken te schaden in zijn verhouding
tot Duitsland dan in zijn verhouding
tot de Here Jezus", aldus Kaj Munk. Het
was zijn geloof in Jezus dat hem bracht
tot dat verzet. Tijdens de inleiding ver-
telde Ds.Parmentier over het leven van
Kaj Munk, die van 1924-1944 predikant
was in de westelijke plaats Vederso. Het
was een eigenzinnige Lutherse predi-
kant met een grote mate van mensen-
kennis. Hij schreef een toneelstuk "Het
Woord"dat in de jaren vijftig ook in Ne-

derland werd opgevoerd. Na het zingen
van 2 liederen van "Grote God wij loven
U "volgde een gebed in de vorm van
een gedicht  van ds.Munk "Meester met
de zware doornenkroon"". Daarna volg-
de een toelichting op "wat is Christen-
dom?, zoals Ds. Munk dat had beleefd.
Het lijdensverhaal van Jezus volgens
Marcus werd afgewisseld met perioden
uit het leven van Ds.Munk. Na de ge-
vangenneming van Jezus volgde de ar-
restatie van ds.Munk door de Duitse
soldaten, in de vroege ochtend van 4 ja-
nuari 1944. Zijn vrouw Liese en 5 kin-
deren moesten lijdzaam toezien hoe
Ds.Munk werd afgevoerd. Op weg rich-
ting Aarhuus volgde de executie. In
een preek van ds.Munk stond de vraag
centraal "Waar is God ? "met als aan-
dachtspunt, Waar sta je thuis in de
zaak in de strijd tussen goed en kwaad.
Het was een merkwaardig moment in
de zomervakantie van 2004 dat de fa-
milie Parmentier de plek van het witte
kerkje in Vederso en de plek van de ge-
fusilleerde predikant bezocht, waar nu
een stenen kruis staat. De zomer werd
vergeleken met de opstanding van
Christus. Na het zingen van "Christus
onze Heer verrees", werd deze indrin-
gende Paasviering met een slotgebed
afgesloten. De voorzitter was de tolk
van alle aanwezigen om ds.Parmentier
hartelijk te bedanken voor deze bijzon-
dere Paasviering en dhr.van Dussel-
dorp voor de orgelbegeleiding. 
De aanwezigen werden opgeroepen
deel te nemen aan het jaarlijkse uit-
stapje op vrijdag 23 mei as. naar Heel-
sum en Bennekom.

PCOB afdeling Vorden
PCOB afdeling Vorden viert Paas-
bijeenkomst met aangrijpend lij-
densverhaal Waarnemend voorzit-
ter Gerrit Roseboom kan een groot
aantal aanwezigen welkom heten
voor deze bijzondere Paasviering.

Ontspannen wedstrijd met leuke
resultaten voor Berkelduikers

Een deel van de Berkelduikers selectie
heeft dit weekend in Apeldoorn de
laatste van de 5 wedstrijden uit de Gel-
derse B competitie gezwommen. Er
stond geen promotie of degradatie op
het spel, na de promotie van vorig jaar
heeft de ploeg zich in het midden van
de ranglijst weten te handhaven.De
zwemmers konden zich op ontspan-
nen wijze voorbereiden, wat de resul-
taten meestal vooral ten goede komt,
zo ook nu. Een gezellige wedstrijd met
een prima finale in de vorm van een
Zweedse estafette, (met 8 personen,
jongens en meisjes gemixt) waarbij de
derde plaats werd veroverd met 8x
50m vrije slag. Ook de jeugd van de se-
lectie zwemt op deze wedstrijd mee,
maar die punten worden apart geteld
in de jeugdpromotie. Hoewel op deze
leeftijd regelmatig de zwemtijden
worden verbeterd, zijn er een paar op-
merkelijke resultaten geboekt door:
Nick Bongers, hij verbeterde zijn 100m
vrij met 16 seconden, Jeffrey Hoentjen
zwom 10 sec van de 100m vrij af en
ook nog eens 15 sec van de 50 rug.

Van de selectie zwom Lotte Eising
weer een geweldige 100 vlinder waar-
bij ze haar tijd met wel 8 seconden ver-
beterde, Hidde Ottens verbeterde zijn
vlinderslagtijd met 13 seconden.

1e plaats: Torben Lammerdink op 50
vrij en 50 rug.

2e plaats : Taco Braakhekke op 50 vrij,
Sanne ten Have op 100 schoolslag,
Bram Siebers op 50 rug, Judith Wen-
tink op 50 rug, Esmee Vrielink op 50
schoolslag 

3e plaats: Nick Bongers op 100 vrij, Lot-
te Eising op 50 rug en 100 vlinder, San-
ne ten Have op 100 wissel, Bram Sie-
bers op 50 vrij, Esmee Vrielink op 50
vrij, Emiel Eising  op 50 rug, Judith
Wentink op 100 vrij en Merel Wilgen-
hof op 50 vrij en 50 rug.

Voor meer uitslagen kan men kijken
op www.berkelduikers.nl of op
www.knzb-kringgelderland.nl

Z w e m m e n



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 2007 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 19 en 26 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2005 (aanslag 2007) en de beschik-
kingen zorg- en huurtoeslag 2007, alsmede de zorgpolis 2007.

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

HELE MAGERE
RUNDER- OF HALF
OM HALF ROLLADE

500 gram  5,45
PROCUREUR
ROLLADE

500 gram  3,65

CORDON BLEU
PANKLAAR 
8 - 10  min. bakken 500 gram  5,95

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

De Valeweide 
Bloemen en planten

PASEN OF GEEN PASEN

2 BOSSEN BLOEMEN
VOOR ....................................5.00

POELIER HOFFMANN LAREN (Gld.) – tel. (0573) 42 13 95

Kip Piri Piri
kilo 4,95

Kippelevertjes
kilo 3,50

Kippepoten
2 kilo 4,75

BROOD • KOEK • BANKET

Bakkerij ’T Stoepje

Partybroodjes 
15 stuks 2.50

Luxe Roomboter
Paasbrood met zuiver
amandelspijs
1000 gram 5.50

Zie onze geweldige keuze voor een geslaagd Paasontbijt

NIEUWE MANDARIJNEN 40 stuks € 5,00
BROCCOLI VERS 1 kilo € 0,98
PITLOZE DRUIVEN 1 kilo € 1,50
BILDTSTAR AARDAPPELEN 10 kilo € 2,50

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

 VOORR ELKEE TUINBEZITTER

VERKOOP,, ONDERHOUD,, 

REPARATIEE ENN VERHUUR

UITGEBREID ASSORTIMENT MACHINES

ROUWENHORST BOS- EN TUINMACHINES

Zwarteveenweg 1, BBARCHEM tel. 0573-258094



Allemaal vragen en opmerkingen die
vorige week donderdagmorgen, 13
maart jl., te horen waren op het
schoolplein van Basisschool 'De Vorde-
ring'. Want het was weer tijd voor de
jaarlijkse palmpaasoptocht. 

Door omstandigheden konden de kin-
deren dit jaar hun paasstokken niet la-
ten zien op 'De Wehme'. Een teleurstel-
ling voor de kinderen maar zeker ook
voor de bewoners van 'De Wehme'. 

Maar, er werd een goed alternatief ge-
vonden en zo liepen de kinderen in
een fleurige optocht naar 'Villa Nuova'
aan de Zutphenseweg. Daar werden de
paasstokken bewonderd door de bewo-

ners en werden een tweetal liedjes ge-
zongen door de leerlingen van groep
3,4 en 5. 

Na het uitdelen van de zelfgemaakte
paasmandjes met daarin heerlijke
chocolade-eitjes, ging de kleurige
stoet kinderen aansluitend naar Huis
'Klein Enzerink' en werd er aangebeld
bij diverse buurtbewoners. Allen wer-
den verrast met een paasmandje én
een leuk paasliedje. 

Het mooie weer, het fleurige geheel,
de leuke reacties van bewoners, voor-
bij-gangers / buurtbewoners én (niet te
vergeten) de lekkernijen maakten de-
ze ochtend weer tot een groot succes.

Palmpaasoptocht

"Hoe ziet jouw stok eruit?" "hé, dat heb ik er ook aanzitten", "wat een
lekkere chipjes" "waarom heb jij geen broodhaan?".

Op Kasteel Hackfort in Vorden, in een
vrijwel uitverkochte Westerholtzaal,
gaf Douwe Draaisma zondagmiddag 9
maart de lezing. Douwe speelde bijna
een thuiswedstrijd want hoewel hij al
langere tijd in Groningen woont heeft
hij zijn eerste 10 levensjaren in Zut-
phen doorgebracht. Vers van de pers is
zijn nieuwe boek De Heimweefabriek
dat perfect aansluit bij het thema van
de Boekenweek.

Het programma van de middag be-
stond uit twee delen. Voor de pauze
hield Draaisma zijn lezing en na de
pauze (waarin door Draaisma werd ge-
signeerd) kon het publiek vragen stel-
len.

Zijn lezing ging o.a. over het verkeerde
beeld dat we van ouderen hebben.
Ook ging Draaisma in op enkele para-
doxen over ouderen. Ondanks dat er
steeds meer ouderen komen, zijn we
nog nooit zo gezond geweest, maar we
moeten wel op ons vijfenzestigste stop-
pen met werken. Feit is wel dat ons ge-
heugen achteruit gaat. Maar in tegen-
stelling tot wat veel wordt beweerd
heeft iemand die aan de normale acti-
viteiten in de maatschappij deelneemt
geen baat bij extra geheugentraining. 

Niet alles wat Draaisma heeft verteld
tijdens zijn lezing kan worden ont-
houden. Daarom is het fijn dat er boe-
ken zijn waarin we alles nog eens keer

kunnen nalezen. Boekhandel Bruna
in Vorden heeft de diverse werken van
Douwe Draaisma op voorraad in de
winkel.

Het was een inspirerende, zeer ge-
slaagde middag. De betrokkenheid
van het publiek bij het onderwerp van
Draaisma's lezing was groot.

Dit bleek ook uit de vele vragen die na
de pauze werden gesteld. Op de agen-
da van het Bestuur van Stichting
Vrienden Bibliotheek Vorden staan
binnenkort nog een aantal activitei-
ten op het programma nl. een film-
avond en de volgende expositie van
twee jonge beeldend kunstenaars in
GalerieBibliotheekVorden. 

Meer informatie bij Bibliotheek Vor-
den of op de website www.bibliotheek-
westachterhoek.nl

Lezing Douwe Draaisma

Bestuur Stichting Vrienden van Bibliotheek Vorden heeft ook dit jaar
weer samen met Boekhandel Bruna een lezing georganiseerd in het kader
van de Boekenweek. Het thema van de Boekenweek, die op 11 maart van
start ging, is Van Ouden menschen

Douwe Draaisma aan het signeren

Jan Nijhuis heeft ruim 35 jaar bij Rui-
terkamp gewerkt, waarvan meer dan
30 jaar als werkplaats timmerman.

Jan ging bijna dagelijks met de fiets
naar Linde, dit om zijn lichaam de no-
dige beweging te geven en zo zijn li-
chaam zo soepel mogelijk te houden. 

Een kleine rekensom leert dat Jan in
deze jaren minimaal 76000 km heeft

gefietst. Door de werkgever is hem een
reischeque aangeboden en zijn vrouw
Hennie ontving de gebruikelijke bos
bloemen. 

De collega's hadden een aardigheid be-
dacht voor Jan, namelijk een potlood
met een dikte van 80 mm en een leng-
te van ruim 2 meter, waarin het ca-
deau zich bevond.

65 jaar

Op 9 maart is de heer Jan Nijhuis van het Hoge 17, 65 jaar geworden.
Hieraan is op vrijdag 7 maart op informele wijze bij aannemersbedrijf
H.J. Ruiterkamp BV., aan de Lindeseweg 26 te Vorden, aandacht gegeven
door werkgever en collega's.

VORDENSE BRIDGECLUB
Afgelopen week werd er op de maan-
dagavond en woensdagmiddag weer
gebridged in het Dorpscentrum te Vor-
den.

Een bridgeseizoen loopt zo ongeveer
van september - mei. We gaan dus al
weer richting einde bridgeseizoen. 

In de zomerperiode wordt er dus niet
gebridged. Heeft u ook interesse om te
(leren) bridgen dan bent u van harte
welkom. 
U kunt ook vrijblijvend 1 of 2 keer ko-
men bridgen bij ons. Graag wel even
van tevoren dat opgeven in verband
met de indeling.

DE UITSLAGEN VAN MAANDAG-
AVOND 10 MAART:
De A-lijn:
1. Mw. van Gastel / Mw. Hendriks 61%
2. Mw. Rossel / Mw. Warringa 58,82%
3. Mw. den Ambtman / Thalen 58,18%

De B-lijn:
1. Mw. Lamers / Mw. de Vries 60,73%
2. Dhr. Veenhuis / Schipper 60,42%
3. Mw. / Dhr. Speulman 55,73%

DE UITSLAGEN VAN WOENSDAG-
MIDDAG 12 MAART:
De A-lijn:
1. Dhr. Wagenvoorde / Holtslag 62,92%
2. Mw. Rossel / Dhr. Post 57,08%
3. Mw. Albers / Dhr. Kip 56,25%

De B-lijn:
1. Mw. / Dhr. den Ambtman 61,67%
2. Mw. Zegers/Dhr. Ruiterberberg 56,25%
3. Mw. Pasman / Dhr. Pasman 54,72%

B r i d g e

Erwin wist in de meeste proeven snel-
le tijden op de klokken te zetten maar
kwam aan het einde van de dag toch
nog voor een verrassing te staan. 

De organisatie gaf hem namelijk 0.20 sec.
straftijd. Gelukkig werd deze straf toch
nog gehalveerd waardoor Erwin toch
met de grootste beker naar huis kon.

Om half negen ging Erwin van start
om drie ronden af te leggen waarin
twee proeven waren opgenomen. De
eerste proef verliep gelijk naar wens
en hierin werden door de rijder uit
Vorden geen fouten gemaakt. 

Ook de tijd van Erwin was ruim snel-
ler als die van de concurrentie en in
de scratch was de tijd van Erwin goed
voor een derde plaats. Ook de tweede
proef ging lekker en wederom zette
Plekkenpol de snelste tijd in zijn klas-
se op de klokken.

In de tweede ronde begon Erwin iets
te gretig aan de eerste proef en daar-
door werden er toch hier en daar wat
foutjes gemaakt. 

Ook in de tweede proef zat het even te-
gen want in een kombocht kwam Er-
win ten val. Hierbij zat hij vast tussen
de wal en de motor en dit kostte veel
kostbare tijd. 

Na de valpartij herstelde Erwin zich
goed en werkte hij een sterke derde
ronde af. Beide proeven verliepen naar
wens en ook de tijden waren goed ten
opzichte van de concurrentie. 

Aan het einde van de dag werd echter
besloten dat de eerste proef van de
derde ronde geschrapt werd doordat
er in de E1 klasse een quad op het cir-
cuit had gestaan.

Toen Erwin aan het einde van de dag
de tijden ging bekijken, zag hij tot gro-
te verbazing dat hij een tijdstraf van
0.20 sec op had gelopen. 

Doordat ook de eerste proef van de
derde ronde was geschrapt zou dit be-
tekenen dat Erwin tweede zou zijn ge-
worden in het dagklassement. Na na-
vraag gedaan te hebben bleek dat Er-
win tijdens een proef een voorganger
had ingehaald en het lint in de BUI-
TEN bocht had stuk gereden. 

Na overleg met de jury waarin hij uit-
legde dat hij geen andere mogelijk-
heid had vanwege de plotselinge ma-
noeuvre van de voorganger snapte de
organisatie het wel. 

Maaaaaaar ze konden er geen 0 secon-
de straftijd van maken maar wel 10 se-
conde! Erwin snapte hier niets van
maar had toch gewonnen in de E3! 

Helaas zakte hij hierdoor wel in de
scratch van een derde naar een vijfde
plaats.

Plekkenpol wint Duits
Kampioenschap Enduro
De HM Zanardo Booking.com-rij-
der Erwin Plekkenpol heeft zon-
dag de eerste wedstrijd om het
Duits Kampioenschap Enduro in
Uelsen gewonnen.

Uitslagen zaterdag 15 maart
Dynamo Neede MB1 - Dash MB1 3-1
Doc Stap Orion D9 - Dash D7 0-4
Rabo Havoc D2 - Dash D1 0-4
Tornado Laren MC1 - Dash MC3 4-0
Vios Beltrum MC1 - Dash MC2 1-3
Longa 59 D5 - Dash D3 3-1
Harfsen D1 - Dash D2 4-0
Dash circ. 1 - Overa 1 4-0
Dash MC1 - Willems Gem. MC1 3-2

Dash D5 - Tornax D2 3-1
Dash MA1 - Avanti MA1 0-4
Dash D4- DVO D3 3-1
Dash D6- DVO D8 0-4
Dash H1- Tornax H1 3-2
Dash H2 - DVO H3 1-3

Programma zaterdag 22 maart
Sc. Gorssel H1 - Dash H1
Dash MA - Willems Gemini MA (beker)

Vo l l e y b a l



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

‘Wij zoeken collectanten!’

Postbus 270 - 3990 GB Houten - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse
collecte? In 2008 van 26 tot en
met 31 mei. Dan gaan we weer
alles op alles zetten om zoveel
mogelijk geld op te halen voor
120.000 mensen met epilepsie.
Wilt u helpen? Een paar uurtjes
maar. Ik weet zeker dat al die
mensen met epilepsie, zoals
mijn dochter, u heel dankbaar
zullen zijn. Net als ik. Alvast
bedankt!’ 
Bel 030 63 440 63

Erwin Koeman, ambassadeurErwin Koeman, ambassadeur

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
22 maart 

J.P.R.
„StrinxBand”

In de discotheek

DJ Dion

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

LEKKER UITPAKKEN MET PASEN BIJ AH HENGELO (GLD.)

GRANT’S
BLENDED SCOTCH WHISKY

1 liter van 17.69 voor14.99

VARKENSFILET ROLLADE
naturel of gemarineerd

kilo van 12.99
voor 8.99

AH EXCELLENT
KALKOENGEBRAAD
500 gram

van 7.49 voor 5.79

AH EXCELLENT
CHOCOLADETAART
met advocaat bavarois

stuk van 11.99
voor 8.99

AH EXCELLENT ROMIGE
PAASKUIKEN IJSJES
MET KERN CHOCOLADESAUS
doos 2 stuks

van 3.99 voor 2.99

AH ROODSCHILLIGE
AARDAPPELEN
zak 10 kg

nu 2.99

GOURMETSCHOTEL
kg

van 12.98 voor 9.99

GOEDE VRIJDAG GEOPEND
TOT 19.00 UUR!

LAATSTE WEEK ZEGELS VOOR DEKBEDOVERTREKKEN!

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D .  T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!

Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s

vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit, 

veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid

assortiment betrouwbare occasions van diverse

merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare

prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat

garant voor vele kilometers rijplezier tegen

betaalbare prijzen.

● Ruime keuze

● Vele merken

● Diverse prijsklassen

Tijdens de paasshow € 500,- korting op alle occasions!

PAASSHOW
21, 22 maart en 2e Paasdag

KIJK VOOR ONS KOMPLETE OCCASION-AANBOD OP

WWWWWW.H.H EE RRWWEE RRSS .N.N LL

Tijdens de paasshow € 500,- korting op alle occasions!
TOT € 5.000

Daihatsu Cuore 0.8
3 drs, rood, nov-97, 64.632 km € 2.995
Subaru Impreza 1.8 GL Plus AWD
5 drs, AC, groen, jun-95, 159.962 km € 2.995
Nissan Primera 2.0 GX
5 drs, AC, donkergrijs, mei-97, 143.805 km € 3.750
Mazda 323 1.3i LX Stream
3 drs, blauw, feb-98, 59.317 km € 3.950
Nissan Almera Pulsar
3 drs, AC, grijs, jun-98, 161.995 km € 3.950
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, rood, nov-99, 105.902 km € 4.750
Nissan Micra 1.0 Si
3 drs, signal Red, jun-98, 65.417 km € 4.950

VAN € 5.000 TOT € 10.000
Nissan Micra 1.3 GL
3 drs, blauw, jan-99, 85.919 km € 5.500
Nissan Micra 1.3 Lima
3 drs, geel, sep-00, 61.181 km € 5.750
Peugeot 306 Break 1.4 XR
Station, AC, groen, jul-01, 140.614 km € 5.750
Nissan Almera 1.4 Pulsar Comfort
5 drs, AC, blauw, mei-99, 135.017 km € 5.950
Skoda Fabia 1.4 16V Comfort
5 drs, AC, groen, apr-01, 75.998 km € 6.900
Nissan Almera 1.5 Comfort
4 drs, AC, grijs, dec-00, 77.796 km € 6.950
Mazda MX3 1.8 i V6 Xtreme
Coupe, AC, grijs, apr-98, 94.551 km € 6.995
Nissan Almera 1.5 Ambience
5 drs, AC, groen, jun-00, 107.717 km € 7.500
Nissan Micra 1.0 Pure
3 drs, rood, feb-05, 18.643 km € 7.950
Nissan Primera 1.8 Comfort
Station, CC, grijs, mei-01, 133.000 km € 7.950
Citroën Xsara Picasso 1.6
MPV, CC, rood, jul-00, 107.654 km € 7.995
Nissan Almera 1.8 Comfort
3 drs, AC, groen, feb-02, 42.927 km € 8.950
Nissan Almera 1.5 Sport
3 drs, AC, grijs, aug-02, 59.461 km € 8.950
Nissan Almera 1.8 Ambience
3 drs, AC, blauw, jun-02, 80.711 km € 8.950
Nissan Micra 1.2 Tekna Style
3 drs, zilver, apr-03, 37.326 km € 8.950
Renault Clio 1.2 Auth. Basis
3 drs, groen, jan-03, 32.614 km € 8.950
Chevrolet Kalos 1.4 16v Spirit
5 drs, AC, grijs, nov-05, 30.949 km € 9.950
Renault Scenic 1.6 16V RXE
MPV, AC, blauw, okt-00, 110.000 km € 9.950
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Sol
4 drs, CC, automaat, zilver, nov-00, 100.770 km € 9.950

VAN € 10.000 TOT € 15.000
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, apr-01, 91.189 km € 10.250

Renault Scenic 1.6 16V Expr. Sport
MPV, CC, groen, nov-02, 97.976 km € 10.900
Ford Focus 1.6 16V Cool Edition
STATION, AC, Zwart, jun-02, 42.500 km € 10.950
Mazda MX5 1.6 i
2 drs, zilver, aug-98, 123.068 km € 10.950
Nissan Tino 1.8 Ambience
MPV, AC, groen, apr-01, 80.500 km € 10.950
Opel Zafira 1.8  16V Elegance
MPV, AC, automaat, grijs, mei-00, 124.941 km € 10.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
5 drs, CC, blauw, sep-02, 126.043 km € 11.750
Skoda Fabia 1.4 16V Plus
5 drs, AC, donkerrood, okt-05, 74.000 km € 11.750
Mitsubishi Spacestar 1.3 Limited Edition
MPV, AC, grijs, okt-03, 35.812 km € 11.950
Nissan Almera 1.5 Visia
5 drs, AC, blauw, dec-04, 60.516 km € 11.950
Nissan Tino 1.8 Luxury
MPV, AC, blauw, okt-02, 95.811 km € 11.950
Volkswagen Golf 1.8-20V Turbo High line
3 drs, CC, blauw, sep-01, 127.344 km € 11.950
Nissan Micra 1.2 Tekna Clima
5 drs, CC, caffe latte, mei-06, 18.268 km € 12.500
Nissan Primera 1.8 Acenta
4 drs, CC, grijs, dec-02, 101.504 km € 12.750
Citroën C2 1.6i 16v VTR Sensodrive
3 drs, CC, automaat, zwart, jan-04, 56.557 km € 12.950
Nissan Primera 1.8 Visia Style
4 drs, CC, zilver, mrt-02, 78.542 km € 12.950
Nissan Primera  1.8 Visia Style
Station, CC, Silica Gold, dec-02, 73.176 km € 13.500
Nissan Micra 160SR
5 drs, CC, grijs, feb-06, 42.706 km € 13.950
Opel Zafira 1.8 16V Elegance
MPV, AC, blauw, nov-02, 85.000 km € 13.950

Nissan Tino 1.8 Visia 
MPV, CC, zilver, okt-03, 58.921 km € 14.500
BMW 318 Executive
4 drs, CC, zilver, sep-02, 119.800 km € 14.950
Ford Focus 1.6 16V Futura Wagon
STATION, AC, zwart, jul-04, 49.920 km € 14.950
Nissan Primera 1.8 Acenta Navi
4 drs, CC, grijs, mei-04, 45.000 km € 14.950
Nissan Primera 2.0 Tekna
Station, CC, techno grey, jan-03, 66.059 km € 14.950

VAN € 15.000 TOT € 20.000
Nissan Primera 1.8 Visia
Station, CC, zwart, jan-05, 101.361 km € 15.500
Nissan Primastar 100.29.350 LD P16 Dubb. Cab.
AC, blauw, mrt-05, 117.265 km € 15.750 exkl. BTW
Renault Scenic  2.0-16V Dynam. Luxe MPV
CC, automaat, antraciet, jan-04, 145.000 km € 15.900
Citroën Xsara Picasso 1.8i-16V Difference
MPV, CC, blauw, jan-04, 51.558 km € 15.950

Peugeot 307 SW 2.0 Pack
Station, CC, beige, nov-03, 64.658 km € 15.950
Volvo V40 1.8 Europa navi
STATION, CC, zwart, jun-03, 85.473 km € 15.950
Opel Meriva 1.6 16V Maxx Cool
MPV, AC, grijs/blauw, aug-05, 18.195 km € 16.900
Ford Galaxy 2.8  24V V6 Ghia Selectshift 7-pers.
5 drs, CC, automaat, grijs, nov-02, 142.150 km € 16.950
Nissan Micra 1.4 Acenta plus pack
5 drs, CC, automaat, bril. black, jul-07, 7.732 km € 16.950
Volkswagen Golf 5 1.6 FSI Trendline
5 drs, CC, zilver, mei-05, 43.652 km € 17.250
Renault Megane Gran Tour 1.6 16V Dyn. Luxe
STATION, CC, zwart, sep-05, 87.000 km € 17.950
Suzuki SX4 1.6 Exclusive
5 drs, CC, blauw, jan-07, 14.508 km € 17.995
Nissan Micra  C+C 1.6 tekna clima style
Cabrio, CC, bril. black, jun-06, 11.300 km € 18.500
Nissan Note 1.6 Acenta Comfort Pack
5 drs, CC, zwart, mei-07, 15.500 km € 18.950
Nissan Note 1.6 Acenta Comfort Pack
5 drs, CC, blauw, mei-07, 15.500 km € 18.950
Nissan X-Trail 2.2 Dci Sport Outdoor 4WD
SUV, CC, zwart, sep-04, 146.000 km € 18.950
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi Dynamic Motion
MPV, CC, blauw, dec-04, 71.564 km € 19.500
Nissan X-Trail  2.5 Elegance / leer
SUV, CC, automaat, zwart, jan-03, 108.700 km € 19.950
Renault Scenic  2.0 16V Dynamique
MPV, CC, zwart, sep-04, 34.200 km € 19.950

VAN € 20.000 TOT € 25.000
Nissan Patrol 3.0 Di Luxury Van
3 drs, CC, beige, dec-03, 74.689 km € 20.950 exkl. BTW
Toyota Corolla Verso 1.6 16v VVT-i Terra
5 drs, AC, zwart, jun-05, 40.335 km € 20.950

Hyundai Trajet 2.0i CVVT Dynamic Young
MPV, AC, blauw, feb-06, 21.626 km € 21.950
Hyundai Tucson 2.0i CVVT Style Version 4WD
SUV, CC, groen, dec-05, 70.787 km € 21.950
Nissan Patrol  3.0 Di Comfort Van HRV-B
5 drs, AC, rood, mrt-04, 140.000 km € 21.950 exkl. BTW
Nissan X-Trail 2.0 Comfort 
SUV, CC, grijs, sep-05, 15.089 km € 22.950
Nissan 350Z Rays en Alezan, 280PK
Coupe, CC, Gun Grey, jan-04, 165.469 km € 24.950
Nissan Qashqai 1.5 dCi Visia Look
SUV, AC, zwart, jun-07, 31.000 km € 24.950
Nissan X-Trail 2.0 Sport
SUV, CC, grijs, jan-05, 54.433 km € 25.950
Nissan X-Trail 2.0 2WD ColumbiaSUV, CC, zwart, apr-07,
19.900 km € 26.950
Nissan X-Trail 2.2 dCi Sport Navi SUV, CC, Light Grey,
jan-06, 72.237 km € 27.500
Nissan X-Trail 2.2 dCi Columbia Style Navi 4WD SUV,
CC, Twilight Gray, feb-06, 71.000 km € 29.950

TIJDENS DE PAASSHOW € 500,- KORTING OP ALLE OCCASIONS!
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Na een introductie door Jannie Rex-
winkel, lid van het bestuur van ’t On-
derholt en verantwoordelijk voor de
pr, kwam de heer van Duivenvoorden
(manager ’t Onderholt) nog even aan
het woord. Hij benadrukte dat de boe-
ren steeds meer tot het besef komen
dat ze meer produceren dan alleen
voedsel nl. natuur. Onder het motto
“Kijk en beleef zelf hoe boeren met de
natuur omgaan!” hebben de zes eige-
naren van de locaties samen met de
vele vrijwilligers er voor gezorgd dat
deze informatieborden geplaatst zijn.

Burgemeester Aalderink sprak over de
belangrijke economische bijdrage van
de landbouw aan de gemeente en de
groene diensten die zij daarnaast ver-
lenen. Zaak voor alle betrokkenen om
er gezamenlijk in goed overleg naar te
kijken om te zien waar de diverse in-
stanties elkaar kunnen helpen, o.a.
met de infrastructuur. Dit alles om de
toerist naar Bronckhorst te krijgen en
ze op deze manier te informeren.

De borden staan op de volgende loca-
ties: fam Rietman , fam Pardijs , de
Wildenborcherhof, fam Kornegoor, de
Vijfsprong en de Kieftskamp.

’T ONDERHOLT
’t Onderholt is een agrarische natuur-
vereniging die vindt dat natuur en
landbouw prima samen kunnen gaan.
Dat deze gedachte door velen wordt

gedeeld blijkt wel uit het feit dat de
vereniging inmiddels al 500 leden telt
en op diverse manier wordt onder-

steund door wel 1500 vrijwilligers.
Voor meer informatie 
www.onderholt.nl

Onthulling informatiebord

De Boer kleurt het landschap

Afgelopen vrijdag was aan burge-
meester Aalderink van de gemeen-
te Bronckhorst de eer om het eer-
ste welkomstbord te onthullen. Op
elk van deze zes borden in totaal
borden is te lezen over één speci-
fiek aspect van de natuur.

De onthulling van het eerste bod door burgemeester Aalderink en Jannie Rexwinkel

Op het bedrijf van de familie Pardijs aan de Mosselseweg was het dan zover, het eerste
informatie bord is te zien.

De optocht met de vuurkoning in de
koets zal om 20.00 uur vertrekken van-
af pannenkoeken restaurant Papa
Beer in Kranenburg. De optocht wordt
muzikaal begeleidt door de Schadden-
stekkers uit Ruurlo. Het paasvuur ter-
rein is gelegen aan Eikenlaan te Kra-
nenburg. Aan jongeren onder de 16
zullen geen alcoholische dranken wor-
den verstrekt., en bij twijfel kan er om
legitimatie worden gevraagd.

"VUURGOOIEN!" 
Nadat het paasvuur is ontstoken kan
iedereen zich weer inschrijven, voor
het inmiddels traditioneel geworden,
vuurgooien. Dit zal ook weer een waar
spektakel geven. Diegene die de bran-
dende borstel in de teerton weet te
gooien wordt de vuurkoning van 2008.

"TENTFEEST!"
In de grote verwarmde feesttent speelt
dit jaar de Trainband. De Trainband is
een up-to-date dynamisch orkest, dat
in sneltreinvaart van ieder evenement
een bruisend feest maakt! Of het hier
nu gaat om een bruiloft, een perso-
neelsfeest, jubileum, dancingoptre-
den of een kermis, de Trainband zorgt
voor een hoog entertainmentgehalte.
Gezelligheid troef. 

De Trainband brengt allround mu-
ziek, varierend van Klassieke toppers,
danceclassics pop-, rock- en heden-
daagse top 40 muziek en Nederlands-
talige hits van o.a. Jan Smit en Jannes
die je natuurlijk uit volle borst mee
kan zingen! 

Met nummers van Belle Perez, Anouk,
Keane, Robbie Williams, Within
Temptation, Marco Borsato en Lucie
Silvas met Everytime I think of you,
maar ook natuurlijk klassiekers zoals
een Grease medley, Wizzard of Ozz,
U2 of The Stones.

CCk organiseert Paasvuur

Stichting CCK organiseert op eer-
ste paasdag weer het paasvuur op
de kranenburg. Het paasvuur zal
omstreeks 20.30 uur worden ont-
stoken door de vuurkoning van vo-
rig jaar, Jeroen v/d Burg.

De opening werd verricht door burge-
meester Henk Aalderink. Hij bena-
drukte het belang van een sterke (vrij-
willige) brandweer maar ook het te-
rugdringen van het aantal inbraken.
"En dat kan alleen maar als we binnen
de hele gemeente Bronckhorst samen-
werken" aldus Aalderink. De burge-
meester kwam trouwens iets later
"omdat ik de medewerkers op het ge-
meentehuis iets belangrijks moest ver-
tellen". Eerder die dag was namelijk
het rapport openbaar geworden, waar-
in de resultaten van de beoordeling
van de gemeente gebundeld waren.
"En die waren uiterst positief" vertelde
een trotse burgemeester. 

Even tevoren had voorzitter Marcel
Fortuin de leden gelnformeerd over de
activiteiten die door de IKB worden
ondernomen. "We zitten met de ge-
meente om tafel als het gaat om revi-
talisering van de bedrijventerreinen.
Ook heeft het IKB zitting in een werk-
groep die bezig is te onderzoeken of in
de gemeente Bronckhorst een Tech-
nieklokaal kan worden opgezet." al-
dus Fortuin. 

Met het technieklokaal willen het
voortgezet onderwijs, de industrie en
de gemeente kinderen uit de basis-
scholen vroeg interesseren voor tech-
niek. Fortuin: "En met de demografi-
sche ontwikkelingen in ons achter-
hoofd, is het van belang daar veel aan-
dacht aan te besteden". Zo heeft het
IKB inmiddels al aan heel wat thema's
meegewerkt.

Na deze vergadering was het woord
aan Wijnand Sitsen van de politie. Hij
had een interessante presentatie over
de mogelijkheden die de recherche in-
middels heeft voor het oplossen van
inbraken. Af en toe leek het wel "CSI in
de Achterhoek". 

Sitsen benadrukte dat het oplossen
van inbraken inmiddels een hoge pri-
oriteit heeft. "Maar hier hebben we
wel de hulp van de bedrijven nodig" al-
dus Sitsen. Met name het bewaren van
sporen is erg belangrijk en leidt uit-
eindelijk vaak tot aanhouding van de
inbrekers. 

Hierna hield de commandant van de
brandweer Jeroen Wesselink een pre-
sentatie met de veelzeggende titel
"Brand, je moet er niet aan denken. Of
juist wel!". Wesselink liet de aanwezi-
ge leden aan de hand van een filmpje
zien, hoe snel een onschuldige brand
zich kan verspreiden. "Ook al is de
brandweer in Bronckhorst met zijn
ruim 100 brandweermensen goed ge-
organiseerd. Nog altijd is voorkomen
beter dan blussen" hield Wesselink
zijn aandachtig gehoor voor.

Fortuin constateerde na afloop, dat de
presentaties hadden bereikt, dat de le-
den toch nog weer beter zullen oplet-
ten op mogelijke gevaren van brand
en inbraak. Onder het genot van een
drankje konden de leden nog met el-
kaar maar ook met de inleiders pra-
ten. En daarvan werd gretig gebruik
gemaakt. Kortom, ook deze gezamen-
lijke vergadering was succesvol en het
thema voor de volgende gezamenlijke
bijeenkomst werd al besproken. 

Maar voor die tijd ziet men elkaar op
de B2B dag, die de gemeente op dins-
dag 15 april organiseert. Hiervoor zijn
overigens alle bedrijven in de gemeen-
te uitgenodigd en men kan zich aan-
melden op de site van de gemeente
Bronckhorst.

Brand- en inbraakbeveiliging centraal op

bijeenkomst Industriekring Bronckhorst
Tijdens een drukbezochte bijeen-
komst van de gezamenlijke indus-
triële kringen ging het afgelopen
donderdag over brand- en inbraak-
beveiliging. Dit keer waren de le-
den van de Industriële Kring
Bronckhorst (IKB), Bedrijvenkring
Bronckhorst (BKB) en Industriële
Kring Zelhem (IKZ) bij elkaar bij El-
len's restaurant in Zelhem.



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

PRESENTEERTPRESENTEERT

FEESTEN !FEESTEN !

EERSTE PAASDAGEERSTE PAASDAG

:

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

THE UNDERGROUND:

DANCE-TRANCE EN R&B

MILLSTREETMILLSTREET

FEEST DE HUT MET:

BOER FRANS !!

FEEST DE HUT MET:

BOER FRANS !!

Tijdens de Paasdagen

GRATIS
navigatie bij 

aanschaf van auto

Geldig 21-22-24 maart
2e Paasdag open van

10.00-17.00 uurRondweg 2, Vorden - Tel. 0575 - 55 22 22

Sponsoren Baggerloop 2008
Drukkerij Weevers
Welland
Pensioen perspectief Harmsen
Mitra Sander Pardijs
Roto Smeets Deventer
Hotel Bakker
Free- Wheel
R Bargeman Schildersbedrijf
De Herberg
Cohen machine verhuur
Tandtechnisch laboratorium Zutphen
Stichting zorgcombinatie Marga Klompe
De Vordense Tuin
Bruna Vorden
Europlanit
Installatiebedrijf van der Kuip
Weulen Kranenbarg
Notaris Hulleman Vorden
Timmermans en Mulder Winterswijk
Dijkman Bouw
Super de Boer Wilbert en Yvonne Grotenhuis
Autobedrijf Robert Nijenhuis
Etos Barendsen
Tankstation Weulen Kranenbarg
Wim Bosman Installatie bedrijf
Jim Heersink Haarmode
Intellego-coaching en training J. Kettelerij
Kapsalon Desiree
Timmerbedrijf Pim Van Zeeburg
Dutch PC
Bloemsierkunst Halfman
Meubel Design Vorden
Schildersbedrijf Boerstoel
Hans Lenselink Grafische materialen
Saxion College
Kapsalon Belinda
Bakkerij Joop
Haniel
Ami Kappers
Vortex
Van de Brink I.C.T
Carmen Smeerdijk Verpleegkundig health consulent
Da Ten Kate
Fashion corner

En alle ongenoemde sponsoren namens ons en het
K.W.F. bedankt voor jullie gaven.

De Baggerlopers

‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van
26 tot en met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles
zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor
120.000 mensen met epilepsie. Wilt u helpen? Een
paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die mensen met
epilepsie u heel dankbaar zullen zijn. Net als ik. Alvast
bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl
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Sinds midden vorig jaar is Auto Paas-
huis aangesloten bij Bovag. Bovag staat
voor betrouwbaarheid en kwaliteit te-
genover de klanten en Auto Paashuis
wil dit door zich hierbij aan te sluiten
nog meer naar buiten brengen.

"Ze kwamen bij ons kijken en het was
meteen voor elkaar. We hadden alles
zo goed voor elkaar dat er geen twijfel
was of wij lid konden worden. Dan doe
je het toch goed? Lid van Focwa zijn
we al ruim 30 jaar en ook hier moet je
aan strenge eisen voldoen. De Focwa is
voor schadeherstelwerkzaamheden
aan bijvoorbeeld de carrosserie en al
het andere in en om de auto hoort bij
de Bovag. Op deze manier laten we
zien dat we de kwaliteit in huis heb-
ben om alle technische en optische

werkzaamheden te verrichten en een
totaalpakket kunnen bieden."

ALLES OP ÉÉN ADRES
Het is uniek dat een bedrijf zowel Bo-
vag Volvo specialist is, alle merken on-
derhoud doet en tegelijkertijd ook nog
Focwa Autoschadeherstelbedrijf is.
Doordat dit alles in hetzelfde bedrijf
en op één adres te vinden is kan er ge-
sproken worden van een multifunctio-
neel autobedrijf! 

SCHADEHERSTEL EN ONDERHOUD
Auto Paashuis is in 1956 begonnen als
autospuiterij en schadeherstel kwam
daar later bij. Door het uitbreiden van
het technische deel is het langzamer-
hand een compleet garagebedrijf ge-
worden. Het is een echt familiebedrijf

en eerlijke handel en service staan bij
hen hoog in het vaandel. "Goed onder-
houd aan auto's is duur en daarom
moet de service die je biedt ook goed
zijn. De prijzen van onze auto's staan op
internet en deze zijn inclusief afleve-
ringskosten, grote beurt, APK en garan-
tie. (afhankelijk van de prijs van de au-
to) Op deze manier komen kopers ach-
teraf niet voor verrassingen te staan.
Ook bij onderhoudsbeurten wordt con-
tact met de klant opgenomen als er
meer aan de hand is dan vooraf voor-
zien. Pas na goedkeuring van de klant
voeren we de reparatie uit."

Bij Auto Paashuis zijn vakbekwame
schadeherstellers in dienst zoals een
plaatwerker en een voorbewerker/
spuiter. Maar ook de monteurs die er
zijn hebben jarenlange ervaring. Een
ervan heeft zelfs ruim 30 jaar ervaring
en is naast zijn specialisatie in Volvo
ook erg bekend met de andere auto-
merken.

In totaal zijn er acht mensen werk-
zaam bij Auto Paashuis en samen kun-
nen zij alle voorkomende werkzaam-
heden aan uw auto verrichten.

Auto Paashuis multifunctioneel autobedrijf
Bovag-Volvo specialist en Focwa autoschadehersteller

Auto Paashuis aan de Lievelderweg 86 te Lichtenvoorde bestaat al sinds
1956 en is sinds vorig jaar aangesloten bij de Bovag. Verder is het bedrijf
Bovag-Volvo gespecialiseerd, maar verzorgt ook alle onderhoud en APK
van andere merken. "We hebben een monteur in dienst die ruim 30 jaar
ervaring heeft. Verder hebben we onze eigen auto schadeherstellers in
huis. We kunnen alle voorkomende werkzaamheden zelf uitvoeren en na-
tuurlijk tegen gunstige prijzen. Verder hebben we altijd zo'n 30 Volvo oc-
casions in voorraad in betaalbare prijsklassen en af en toe hebben we ook
andere inruilauto's", aldus Marco Paashuis.

Het Auto Paashuis-team voor hun pand aan de Lievelderweg 86 te Lichtenvoorde.

Maar voor wie het werkelijk een hart
onder de riem was, waren de traject-
leerlingen van "TMH". Binnen het "On-
ly One You" traject mochten sommige
pupillen deze avond acte de presence
geven. Dit leverde realistische en hart-
verscheurende scènes op. 

Tanja Lukanza, een meisje dat al van-
af haar 10e levensjaar in internaten
heeft moeten "overleven" liet on stage
zien dat talent een sleutel kan zijn
waarmee je mooie deuren kan gaan
openen in de toekomst.Ze had de zaal
plat. Ook Judith, een autistisch meisje
uit Zutphen, overwon zichzelf door

een geweldig optreden. Het is belang-
rijk om daadwerkelijk talent te ont-
plooien aldus de coaches van "The Mo-
ving Hype" en wij leggen onze drem-
pels laag!  

Wel verwachten we wanneer men een-
maal binnen is een gepassioneerde in-
zet want zonder ziel geen kunst! De
kledingzaak Britain is het hiermee vol-
ledig eens en besloot hoofdsponsor
van het landelijke "Only One You" tra-
ject van "The Moving Hype" te worden. 

Kom je uit Zutphen en omgeving en
heb jij ook interesse in de theater-
lessen van "The Moving hype" ??? Bel
dan 0575-570336

The Moving Hype

"Over leven"
Kunstvak Traject aanbieder en
theaterschool "The Moving Hype"
uit Zutphen mag terugkijken naar
een zeer geslaagde voorstelling.
Het Dorpscentrum Vorden had een
overvolle bak 7 Maart j.l. en men
moest zelfs mensen terug sturen.

Zij kennen de klappen van de zweep,
want zij hebben al sinds 2000 hun
bedrijf in Deventer. U kunt er terecht

voor allerlei kopieërwerkzaamheden,
o.a ook inbinden, boekjes maken, plas-
tificeren/lamineren, bouwtekeningen
kopiëren of printen, nieten etc. Particu-
lieren, verenigingen en bedrijven alle-
maal zijn ze welkom. Print Copy Service
Zutphen, Gelderhorst 1D, 7207BH Zut-
phen, tel. (0575) 570790, www.pscd.nl

Op bedrijventerrein De Revelhorst

2e vestiging Print Copy Service
Janny en Jan Schippers hebben
vanaf 1 januari j.l. hun 2e vestiging
geopend in  het bedrijfsverzamel-
gebouw nabij tankstation Tango.

Tijdens deze dagen worden er verschil-
lende machines gedemonstreerd. Te
weten: versnipperaar / hakselaar, voor
het verkleinen van uw snoei, tuin en
keukenafval om in de kleine contai-
ner of compostvat te verwerken. ( pro-
fessioneel en particulier ).

Daarnaast hebben ze demonstraties
van o.a.houtkloofmachine, veegma-
chine, diverse grasmaaiers en zitmaai-
ers. Ook de in opkomst zijnde Ambro-
gio robot maaier zal worden gede-
monstreerd. ( diverse types, inzetbaar
vanaf 500 m2 tot 5000m2, zijn verkrijg-
baar). Verder heeft Bulten Techniek

het afgelopen jaar ook verschillende
nieuwe merken in huis gekregen, zo-
als: Mountfield (div. maaiers), Kärcher
( reinigingstechniek ). 

Voor de professionele gebruiker van
machines zijn er deze dagen ook de
volgende machines te bekijken: TP
houtversnipperaar, Shibaura trekkers,
Eliet versnipperaar, Bobcat minigra-
ver, BCS twee en vierwielige tractoren,
Walker zeroturnmaaier.

Tijdens deze demodagen kunt u nieu-
we machines bekijken, zijn er diverse
aanbiedingen en vindt er een verlo-
ting plaats met als hoofdprijs, een
GRASMAAIER! (zie de advertentie in
de Paaskrant). Ook aan de kinderen
wordt gedacht !!
Komt u gerust, onder het genot van
een kopje koffie of drankje, een kijkje
nemen aan de Ruurloseweg 65c te
Vorden.

Op 22 en 24 maart

Voorjaars Demo Dagen bij
Bulten Techniek
Alweer twee jaar is Bulten Tech-
niek gevestigd aan de Ruurloseweg
in Vorden. Evenals vorig jaar met
de Pasen worden er dit jaar Voor-
jaars Demo Dagen georganiseerd,
op 22 en 24 maart van 11.00 tot
17.00 uur.

Beleidsmedewerker Harold Dolleman
ging uitvoerig in op deze wet en speci-
fiek over de gevolgen daarvan voor de
mantelzorgers. Daarnaast werd infor-
matie gegeven over de dienstverlening

van het Steunpunt MantelZorg van de
VIT Oost-Gelderland en van de vele
vrijwilligersorganisaties in de ge-
meente die zich richten op ondersteu-
ning van de mantelzorger. Het onder-

werp Huishoudelijke Zorg, als mede
de verstrekking van hulpmiddelen
riep levendige discussies op. Veel van
de aanwezigen spraken vanuit eigen
ervaring. De vrijwillige thuiszorgorga-
nisaties deden een beroep op de ge-
meente om de financiële ondersteu-
ning te continueren. Mantelzorgers en
vrijwilligers zijn immers onmisbaar in
de zorg.

Mantelzorgers in Bronckhorst krijgen informatie over de Wmo

Zo’n dertig bezoekers volgden afgelopen dinsdag in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler, met grote belangstel-
ling de informatie van de gemeente Bronckhorst over de invoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Beleidsambtenaar Dolleman van de gemeente Bronckhorst, informeert de aanwezigen over de Wmo

SOCII
Samenloop voor hoop.
Dat het bij Socii niet alleen om sport
gaat moge blijken  uit de diverse verga-
deringen de laatste tijd. Vele avonden
ter voorbereiding aan dit groots opge-
zette aktie Samenloop voor hoop zijn
hier getuige van. 

Het hele gebeuren zal op14/15 Juni
plaats vinden op sportpark De Lank-
horst. Deze 24 uurs actie die op  zater-
dag 14 Juni op 15.00 uur begint en met
talloze  indrukwekkende  hoogte pun-
ten van o.a. diverse artiesten (drie po-
dia"s) tot kaarsenceremonie laat in de
avond duurt tot zondagmiddag 15.00
uur. 

Verschillende groepen hebben zich al
op gegeven ook van Socii zijn daarvoor
de voorbereidingen in volle gang. Van-

uit de sportvereniging Socii waarvan
men van het gehele sportpark gebruik
kan maken worden ook de mensen
voor het technische gedeelte en de
kantine bezetting geleverd.

Uiteraard komt alles ten goede voor de
kankerbestrijding wilt U meer weten
neem contant op met (teamcoördina-
tor) Hans Lubbers tel 0575 -463932 of
kijk op www.samenloopvoorhoop-
bronckhorst.nl voor meer informatie.

Socii uitslag 16 maart
Brummen 4 - Socii 5: 1-4

Programma 22 maart
Socii 3 - Rheden 4

Programma 24 maart 
Socii 1 - Baakse Boys 1
Socii 3-Dierense Boys 5

Vo e t b a l

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

BB oo ee rr ee nn gg oo ll ff ®®® CC oo mm pp ee tt ii tt ii ee   OO oo ss tt   NN ee dd ee rr ll aa nn dd
Wilt u graag buiten lopen door de natuur en bent u op zoek naar een gezonde sport met weinig risico’s op blessures, dan is
Boerengolf® uw keus. Boerengolf® is een nieuwe vorm van golf, waarbij de boerderij de golfbaan is. De techniek is als bij gewoon golf,
het gaat om de swing. De Boerengolf® wedstrijdbaan bestaat uit 10 holes en de speelduur is 1.5 tot 2 uur. 
Inmiddels gespeeld op 130 Boerengolf® banen in 10 landen.

Doe mee aan de “Boerengolf® Competitie Oost Nederland”. 
Open inschrijving: info@boerengolf.nl.
Inzet: Kampioen van Oost Nederland, de Klumpkes Kup en de € 500,–.
Aanmoedigingsprijs voor de jeugd de “For Farmers” cup.

Inschrijving in groepen van minimaal 3 personen in de klassen algemeen (gemengd), dames en
jeugd 13 t/m 18 jaar. Het is een open inschrijving in groepen van 3–5. 
Het inschrijfgeld is € 30,– per groep per wedstrijd of € 120,– voor alle 6 wedstrijden. Jeugd betaalt 50%.

U kunt uw groep aanmelden door de onderstaande gegevens door te mailen naar info@boerengolf.nl:
Naam groep, Contactpersoon naam - adres - woonplaats - tel. - e-mail, Namen overige groepsleden, 
Deelname in de Algemene klasse, Damesklasse of Jeugdklasse.

Kennismaken met Boerengolf® kan op OOO PPP EEE NNN    ZZZ OOO NNN DDD AAA GGG    333 000    MMM AAA AAA RRRTTT . 
Op deze dag kunt u Boerengolf® spelen en krijgt u 50% reductie op de entree.

De gezamenlijke Boerengolf® banen in de Achterhoek www.boerengolf.nl
mede mogelijk gemaakt door Centric, Rabobank en For Farmers

WWW EEE DDD SSS TTT RRR III JJJ DDD KKK AAA LLL EEE NNN DDD EEE RRR
zondag - aanvang 10.00 uur:
20 april Kaasboerderij Weenink Lievelde
25 mei de Melktap, Borculo
15 juni ’t Boshuis Vierakker
13 juli Boerderij de Koekoek, Ruurlo
10 augustus Farmfun in Sinderen
28 september De Eikelenboom, Gendringen

Eimersweg 3
7137 HG Lievelde

T 0544 371446

� Dakplatanen

� Leiplatanen

� Leilindes

� Bol Acacia, - Catalpa, - Essen

� Groene en rode beuk

� Beukenhagen

� Thuja Brabant 160 tot 200 cm

� Bloeiende magnoliabomen

BOOMKWEKERIJ

HALFMAN BV
Rondweg 2A 
Hengelo (Gld.) Tel. (0575) 46 14 24

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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Bloemen en planten voor al uw huis- en tuin wensen

Volop voorjaarsbollen,
primula’s en violen.

Paasbakjes voor binnen en buiten.
Paasdecoraties.

Goede vrijdag na 18.00 uur gesloten.

Wij wensen u fijne Paasdagen!

Per 1 april zijn we in Hummelo ook ‘s maandags
van 13.00 tot 18.00 uur geopend.

KOOPZONDAG 2E PAASDAG
24 MAART 11.00-17.00 uur

http://www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

blijft sinds ruim een jaar bij de

brak zij een heup.

b k ze

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

W ssink: ‘Een paar meter van ons

de spoorlijn Zut-

j en

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

n Mennink) groeide op in de

al op jonge leef-
og

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Donderdag 28 juni 2007
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Colofon

Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 

en berichten is niet toegestaan

EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

Deze week in de

Elna

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84

E-mail: info@groenlosegids.nl

Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:

Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties en berichten

is niet toegestaan

Donderdag 28 juni 2007
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WEEKBLAD VOOR GROENLO - VOOR-BELTRUM - BELTRUM - ZWOLLE - LINTVELDE - HUPSEL - HOLTERHOEK - LIEVELDE - AVEST - EEFSELE - HET BROEK
Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

sestraat 23 7141 AJ Groenlo

95

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

V or een onvergetelijke

lik ijgt niet al-

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

vijftig voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

iedere dag heeft zijn eigen programma. 
De programmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

aparte voorstellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

er zijn concerten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

muziektheater wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

ters, in het Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

saz of accordeonspelers.
Benchatheater is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

spektakulair. Er zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

er op andere plaatsen, met andere voorstellingen.

Er zijn heel veel nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

daan. Uit Australië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

gen. Belgen en Fransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

Bosniërs en Surinamers.
De Achterhoek heeft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

en de bewoners. Het landschap is prachtig, de dorpen en steden

hebben nog veel karakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

zijn uitermate geschikt voor bijzondere voorstellingen.

Daarvan kunt U gaan genieten tijdens de Achterhoek Spek-

takel Toer 2007. En de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juli

Wij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
Z O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

Donderdag 19 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

15.00 uur - 22.00 uur:

kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer

clown Henkie

demonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong

’S AVONDS
feesttent Bakker: Mellow

De Herberg: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli

’S MORGENS 

Vordense weekmarkt

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 

kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli

’S MIDDAGS EN ’S AVONDS

kermis

kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UUR

dweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbak

springkussen

schminkstand

dartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir

Duo Savar

Karikaturist

Don Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom Pizzeria

Asya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant

Kerkepad
IJssalon  

Plaza
Food for all

De Rotonde Bistro

Rabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten 

zijn mogelijk dankzij de 

financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheid

in de plaatselijke horeca 

met natuurlijk live muziek

op donderdag, 

vrijdag en 

zaterdag.

Zomerfeesten

Vorden
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Het begon allemaal met de sloop van
de bestaande loods met een paar klei-
ne, oude koelcellen. Op dezelfde
plaats verrees in de zomer een grote
nieuwe schuur. “Het was heel span-
nend of alles op tijd klaar zou zijn,
omdat de oogst enkele weken eerder
begon,” aldus Tom. “Maar dankzij de
grote inzet van alle betrokkenen bij de
bouw, konden de eerste appels in sep-
tember koud gezet worden.” In de
nieuwe schuur zijn zeven koelcellen
geplaatst en er kunnen meer dan
500.000 kilo appels gekoeld worden.
Zelfs tot onder het vriespunt. De cel-
len zijn zogenaamde ULO (ultra low
oxigen) cellen, het fruit kan hier on-
der een zeer laag zuurstof gehalte be-
waard worden. Hierdoor vertraagt het
rijpingsproces ook, zodat je het gehele
jaar rond een lekker, knapperige, sap-
pige appel van Horstink kunt eten.

Al meer dan 30 jaar weten mensen
Fruitbedrijf Horstink te vinden om er
de lekkerste appels te kopen. Maar wat
velen niet weten is dat men inmiddels

ook voor andere producten bij Hor-
stink terecht kan. “Onze sinaasappe-
len en mandarijnen komen bijvoor-
beeld via een grossier rechtstreeks van
de teler. Daardoor kunnen we de kwa-
liteit leveren die klanten van ons ge-
wend zijn,” vertelt Tom. “Ook hebben
we ons assortiment uitgebreid met
lekkere, verse groenten, zodat de
klant behalve voor z’n appels ook hier-
voor bij ons terecht kan.”
Tijdens de feestelijke open dagen op
vrijdag 21 en zaterdag 22 maart kan
de schuur met koelcellen bekeken
worden. Tom Horstink zal er zijn om
uitleg te geven. Er is koffie of een glas
appelsap voor iedereen en voor de kin-
deren een lekker vers geschept boeren-
ijsje. 

Bij de boerderijwinkel kan er tijdens
de open dagen volop geproefd wor-
den. Er zijn fruit en groentehapjes, er
wordt brood van de molen gebakken,
streekproducten die geproefd kunnen
worden en zaterdag is er zelfs een kok
die gaat wokken met producten van

het seizoen. Al met al een leuk en lek-
ker begin van het paasweekend. Boer-
derijwinkel Fruitbedrijf Horstink,
Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen,
telefoon (0575) 451643 of mobiel (06)
23676913. Openingstijden dinsdag,
donderdag, en vrijdag van 9.00-12.00
en 13.00-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00
uur.

Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2008

Feestelijke open dagen bij 
Fruitbedrijf Horstink!

“Vorig jaar stond geheel in het teken van vernieuwing,” vertelt fruitteler
Tom Horstink. “We hebben een nieuwe schuur met koelcellen gebouwd
en in onze boerderijwinkel hebben we een, voor ons, geheel nieuw assor-
timent.” Reden voor het fruitbedrijf om klanten en andere gelnteresseer-
den feestelijk te ontvangen.

De boomgaarden van Fruitbedrijf Horstink, met de nieuwe schuur (r.o.).

De skelterbaan heeft echte verkeers-
borden en een rotonde. Er komt nog
een benzinestation en nieuwe skelter-
tjes om deze baan goed uit te probe-
ren. De grote trampoline is in de
grond geplaatst, zodat de kinderen
veiliger springen.

Er zal op deze feestelijke dag een
clown zijn om de kinderen te schmin-

ken en om mooie ballonnen te maken.
En op de boerderij is weer van alles te
zien. De jonge dieren bijvoorbeeld. 

De zeug blijft leuk, zo’n enorm groot
varken met misschien wel 10 hele klei-
ne roze biggetjes. 
En ook geiten, jonge lammetjes en een
paar kalveren die kunnen worden ge-
aaid.

Tijdens deze feestelijke opening zijn
specialisten aanwezig, die uiteenlo-
pende gebieden demonstraties en
voorlichting geven over het leven op
een boerderij. Gelnteresseerden in ou-
de landbouwmachines en gereed-
schappen kunnen hun hart ophalen
in de nieuwe, afgesloten wei achter op
het terrein.

Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5, Bekveld, tele. (0575) 462828,
www.feltsigt.nl
Tweede Paasdag geopend van 13.00 -
18.00 uur.

Tweede Paasdag opening
Zomerseizoen Feltsigt

Op maandag 24 maart, Tweede Paasdag, gaat het zomerseizoen van start
op kinderboerderij Feltsigt. De vernieuwde speelweide wordt dan feeste-
lijk geopend. Afgelopen winter is er hard gewerkt om een verharde skel-
terbaan aan te leggen en de trampoline werd in de grond geplaatst.

Er is een nieuwe skelterbaan aangelegd bij kinderboerderij Feltsigt.

Bij Free-wheel kunt u een recreatief
tochtje steppen met het gezin of indi-
vidueel. De basis van het steppen is
simpel en wordt door middel van in-
structie en een hand-out uitgelegd.

De populariteit van de autoped stijgt
nog elk jaar in ons land. Voor elke ge-
legenheid is er een autoped te vinden! 

In vergelijking met fietsen bent u veel
actiever aan het bewegen en verbruikt
u meer calorieën. Steppen is niet
zwaar belastend is voor uw spieren en
gewrichten. Hierdoor is het een ideaal
trainingsmiddel voor alle leeftijden
en elk sportersniveau! 

In Vorden kunt u op zaterdag 29
maart 2008 kennis maken met dit hip-
pe en gezonde vervoer. Van 10:00 uur
tot 16:00 uur bent u van harte welkom
bij Free-wheel in Vorden, Netwerkweg
7. 

Op deze locatie kunt uiteraard een
route steppen en zich tevens laten
voorlichten over de autoped als ver-
voer, recreatie en sport. 

Voor meer informatie kunt u bellen
naar Free-wheel met het nummer
0575-55.42.28 of mailen naar
info@free-wheel.com, onder vermel-
ding van de 'Opstepdag'.

Stap op en step mee

Vanwege het grote succes in de voorgaande jaren neemt Free-wheel te Vor-
den ook dit jaar weer deel aan de landelijke Opstepdag, georganiseerd
door De Nederlandse Autoped Federatie, op zaterdag 29 maart 2008! Tij-
dens de Opstepdag kunt u op maar liefst 60 locaties in heel Nederland 'op-
stappen' en zo kennis maken met het steppen als vervoer, recreatie of
sport.

In de afgelopen jaren heeft haar
werk een zeer positieve ontwikke-
ling doorgemaakt. Ze heeft niet al-
leen regionale maar ook landelijke
bekendheid gekregen. Tevens zijn er
schilderijen van haar naar diverse
landen in Europa gegaan.

De schilderijen zijn duidelijk her-
kenbaar van haar hand en hebben
een eigen vormtaal en stijl. Haar
aandacht verdeelt zich over twee
groepen werken, die ze aanduidt
met "gestalten" en "abstract". 

In de gestalten maakt ze gebruik
van gestileerde vormen waaraan de

détails ontbreken. Soms een, maar
vaker meerdere gestalten vullen het
doek. De ruimte is niet nader gedefi-
nieerd. Kleur schept sfeer en ruimte. 

Verbondenheid tussen mensen,
maar ook verwijdering worden sub-
tiel neergezet. 

De abstracte schilderijen moeten te-
genwicht bieden. Expressie, explo-
sie. 
Waar rust en ratio in de schilderijen
met de gestalten de boventoon
voert, krijgt hier de emotie de vrije
teugel. Ze begint gewoon, weet niet
waar ze uit zal komen. 

De tentoonstelling in het Zwieps Lo-
kaal, de Heest 6 te Zwiep loopt van
vrijdag 21 t/m maandag 24 maart.
Openingstijden: 10.00 - 18.00 uur. 

De kunstenaar is gedurende de hele
expositie aanwezig.

Paasexpositie 
Joke Logtenberg
Joke Logtenberg exposeert voor
het vijfde achtereenvolgende
jaar tijdens het paasweekend in
het Zwieps Lokaal (de Kapel) te
Lochem/Zwiep. Ook dit jaar pre-
senteert ze hier haar meest re-
cente schilderijen.
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Daarna zal dit jaar nog viermaal op Assen gere-
den worden voor de punten.Voor het ONK wordt
verder gestreden op circuits zoals Hockenheim,
Spa Francorchamps, Eemshaven, Oss en Hengelo.
Belangrijkste race voor deze regio is op de Vars-
selring te Hengelo die gehouden zal worden op
24 en 25 mei. De jaarlijkse WK Superbike race is
in het weekend van 26 en 27 april op het circuit
van Assen evenals de Dutch TT,zoals gewoonlijk
op de laatste zaterdag in juni waar men coureurs
zoals Valentino Rossi en Casey Stoner kan bewon-
deren. De HAMOVE leden die hun opwachting
maken dit seizoen in het ONK zijn Bob Whithag
en Bas Winkel  die uitkomen in de superbike
klasse.In de supersport 600 komen  Mile Pajic,Fa-
bian Heusinkveld en Swen Ahnendorp uit.De
250-cc wordt vertegenwoordigd door Tonnie Was-
sink en Frank Bakker en in de 125-cc komt Jerry

v.d. Bunt uit als lid van de HAMOVE.Deze cou-
reurs komen voor verschillende teams uit en
moeten het opnemen tegen rijders als Joop Tim-
mer,Mark Bezemer,Joan Veijer,Arie Vos,Frederik
Watz,Tage Solberg en vele anderen. Torleif Har-
telman is ook dit jaar weer vertegenwoordigd als
tuner van verschillende rijders waarvan Kevin
Leuven die voor Start Racing uitkomt er een van
is. De afgelopen weken hebben vele rijders al ge-
traind in het buitenland waar de weersomstan-
digheden beter zijn als hier in Nederland.Het Per-
formance Racing Achterhoek met Frank Bakker
en Tonnie Wassink hebben vele kilometers op
het circuit van Ledenon gereden in Frankrijk.De
MRTT-Hugen coureurs Fabian Heusinkveld en
Bas Winkel testen hun motoren op het circuit
van Rijeka in Kroatie.De andere rijders kozen
veelal voor trainingen op verschillende circuits
in Spanje. Het kampioenschap belooft een span-
nende aangelegenheid te worden en is meer dan
de moeite waard om te bezoeken.De race op de
Varsselring (zie foto) mag men zeker niet missen
want met races in de 3 Landen-Cup is het een van
de mooiste banen in Europa op de openbare weg.

Nieuw wegrace seizoen

Het nieuwe wegrace seizoen 2008 staat voor de
deur.De eerste wedstrijd is met Pasen op het
TT circuit van Assen waar een volledig pro-
gramma verreden zal worden.De klassen die
aan de start komen zijn als volgt:125, 250 cc,
supersport,Superbikes, classics en zijspannen.

Op het gemeentekantoor werd
door gedeputeerde Peters het
rapport ‘kwaliteitsmeting’ toe-
gelicht. Hij was erg tevreden
over de heringedeelde gemeen-
te Bronckhorst. “Het is een hele
toer om vijf gemeenten samen
te voegen tot één gemeente”,
prees hij het ambitieuze ge-
meentebestuur. “Maar”, waar-
schuwde hij, “de ambtelijke or-
ganisatie moet wel mee kun-
nen in het ambitieniveau”.
Voor de gemeente Bronckhorst
is het vooral van belang, om in
de toekomstvisie goede keuzes
te maken. Volgens Peters is de
gemeente ook berekend op
nieuwe taken en is de begro-
ting goed in orde. 
De gemeente Bronckhorst
vindt een goede dienstverle-
ning aan haar burger van groot
belang en wil graag uit onaf-
hankelijk onderzoek kunnen
afleiden hoe zij er voor staat.
“De raad heeft in zijn raadspro-
gramma vastgesteld om open
en transparant te willen zijn.
We zijn er voor de burgers en
dan ben je altijd op zoek. Met
zo’n onafhankelijk kwaliteits-
meting weet je dan ook hoe we
samen functioneren”, zegt bur-
gemeester Henk Aalderink.
Bij de aanbevelingen wordt aan-
gegeven dat burgerparticipatie
beter kan en (nog) vorm moet
krijgen. En verder dient be-
stuurlijke ambities afgestemd
te worden op de ambtelijke ca-
paciteit. Het onderzoek laat
zien dat de gemeente niet al-
leen haar huidige taken aan-
kan maar ook krachtig genoeg
is om toekomstige vraagstuk-
ken het hoofd te bieden. De
nieuwe gemeente Bronckhorst
heeft in drie jaar tijd het beleid
en de uitvoering geharmoni-
seerd, een optimale dienstverle-
ning aan de burger gerealiseerd
en is een stevige speler in de lo-
kale en regionale samenwer-
kingsverbanden. De gemeente

is klaar voor de omslag die nu
aan bod moet komen: het zor-
gen voor strategische kaders.
Het begin hiervoor is gemaakt
met de eerste contouren van
een toekomstvisie.
Bronckhorst maakt volgens het
onderzoek ook veel werk van
het actief betrekken van bur-
gers bij de beleidsvorming. Bij-
voorbeeld bij het opzetten van
het Wmo-beleid en het groen-
structuurplan. Tegelijkertijd
werd geconstateerd dat door de
wijze waarop de gemeente bur-
gerparticipatie uitvoert, bur-
gers soms teleurgesteld worden
omdat hun verwachtingen an-
ders waren. De gemeente kan
dit voorkomen door betere af-
spraken te maken over hoe bur-
gerparticipatie wordt vormge-
geven (duidelijker kaders stel-
len). Burgemeester Aalderink
zegt trots te zijn dat Bronck-
horst zo goed uit het kwaliteits-
onderzoek is gekomen. “En met
trots bedoel ik, dat ik compli-
menten geef aan de gemeente-
raad, het college en aan het
ambtelijk apparaat. De raad gaf
het college de ruimte om zaken
snel op orde te kunnen bren-
gen en diezelfde raad verdient
een compliment dat zij die be-
sluiten hebben genomen waar-
door de gemeente er goed voor-
staat”. En het ambtelijk appa-
raat krijgt de complimenten
omdat de ambities van het col-
lege en de raad in de praktijk op
een goede manier is omgezet.
Aalderink: “Dit is natuurlijk
ook een hele klus en zeker als je
bedenkt dat vijf organisaties in
de afgelopen drie jaar in elkaar
geschoven moesten worden”.
Over de ambities van Bronck-
horst zegt Aalderink, dat dit
een aandachtspunt is en dat er
voor gezorgd moet worden dat
het in relatie moet staan met
de capaciteit van het ambtelijk
apparaat. Een ander aandachts-
punt is de burgerparticipatie.

De raad heeft altijd vanaf het
begin gezegd, open en transpa-
rant te zijn en een interactief
beleid te voeren. “Maar met het
voeren van dit beleid moet je
wel weten tot welk niveau je
kunt inspreken met burgers.
Want soms is er beleid dat voor
vijftig procent bepaald wordt
door Rijkswetten en regelge-
ving of soms door de provincie.
Dit kan in gesprekken over
plannen met burgers wel eens
frustraties opleveren”. Enige
tijd geleden heeft het college sa-
men met de raad daarom al af-
gesproken dat nauwkeurig ge-
let wordt op nieuw beleidsont-
wikkeling in de toekomst. Er
wordt dan ook gekeken hoever
en op welke wijze met de bur-
ger de inspraak wordt geregeld
zodat er geen verwachtingen
worden gewekt. 
De toekomstvisie wordt heel be-
langrijk voor de gemeente
maar ook dat plannen waarge-
maakt kunnen worden. De
raad heeft vorig jaar al beslist
dat dit jaar daarmee begonnen
wordt. Aalderink: “Waar moet
Bronckhorst naar toe in het
jaar 2025. Er komen allerlei
nieuwe ontwikkelingen op ons
af. Veranderingen in de land-
bouw, demografische ontwik-
kelingen, hoe gaat het met de
economie”, noemt hij als een
aantal voorbeelden. “We gaan
een toekomstvisie maken sa-
men met de burgers van
Bronckhorst waar we dan wil-
len staan. Maar we staan nu
ook op het punt om een dienst-
verleningsconcept in te voeren
voor het nieuwe gemeentekan-
toor dat begin 2010 klaar moet
zijn. Dus in de organisatie zit-
ten we nog met een aantal ver-
anderingen die onze aandacht
hebben. Maar nu mogen we
even trots zijn met het mooie
resultaat van de kwaliteitsme-
ting, maar morgen gaan we
weer hard aan het werk om ook
in de toekomst de belangen van
de burgers goed te behartigen.
Want, het is de kunst om over
drie, vier jaar ook te laten zien
dat we het nog steeds zo goed
doen”.

Provinciaal onderzoek toont aan

Bestuurlijke slagkracht
gemeente Bronckhorst goed

De gemeente Bronckhorst heeft haar zaken goed op orde.
Dat is de conclusie van het onderzoek naar de bestuurs-
kracht van de gemeente Bronckhorst, dat is uitgevoerd door
de provincie Gelderland. Van de 56 gemeenten in Gelderland
doen er 26 op vrijwillige basis mee aan het onderzoek.

Gedeputeerde Peters (vierde van links) licht het onderzoeksrapport toe.

Zwerfafval in de woonomgeving is voor menig-
een een dagelijks terugkerende ergernis. Ieder-
een wil in een plezierige omgeving wonen of rec-
reëren en zwerfafval bederft dat plezier. Terwijl
de oplossing eigenlijk heel simpel kan zijn, door
met elkaar af te spreken om afval in een afvalbak
te gooien én je aan die afspraak te houden. Maar
de praktijk pakt helaas vaak anders uit.
Al vele jaren maken diverse organisaties en ande-
re vrijwilligers in de gemeente Bronckhorst het
buitengebied schoon. In het buitengebied van
Hengelo gebeurde dat in de Veldhoek. Tony Nij-
hof van Wildbeheerseenheid Hengelo e.o. (WBE)
en een aantal schoolkinderen waren voor negen
uur aanwezig bij de christelijke basisschool Veld-
hoek om alles te regelen. “Dit is het tweede jaar
dat de gemeente het materiaal beschikbaar stelt.
Het is goed voor elkaar”, weet Nijhof. Even later
komen de andere vrijwilligers het schoolplein
op. Zij krijgen handschoenen, hesjes, knijpers,
prikkers en vuilniszakken mee en in vier groe-
pen gingen ‘de opruimers’ op pad.
Het zwerfvuil werd opgeruimd aan de provincia-
le weg, gedeeltes van het Hengelose Zand en Vars-

sel en het buitengebied in Veldhoek. Tony Nijhof
bleef even achter. “Om half elf komt er nog een
groep jongens. Die moet ik hier ophalen. Ze moe-
ten eerst voetballen”. De schoolkinderen zijn al
jaren een vaste groep die meedoet. Veel kinderen
die naar het voortgezet onderwijs gaan, zijn jaar-
lijks van de partij om mee te helpen. De school
uit Veldhoek doet al tien jaar mee.
Gezamenlijk wordt er koffie gedronken in een
schuur bij een inwoner van Wolfersveen. Bij
sportcomplex De Veldhoek komen de opruimers
rondom twaalf uur binnen druppelen waar het
eten klaar staat. Nijhof (65) doet al meer dan vijf-
tien jaar mee aan de opruimdag. Bij het WBE is
hij al 45 jaar actief als jager. Het verschil in zwerf-
vuil is door de jaren heen enorm veranderd.
“Vroeger lagen er vooral grotere spullen in sloten
en bermen, zoals oude fietsen en ook bankstel-
len. Tegenwoordig is het klein spul zoals plastic
bekers, drinkflesjes, papier en patatbakjes. Bij
verkeersdrempels vind je nog wel eens wieldop-
pen”. De schoolkinderen vonden het leuk om
mee te doen. “Volgend jaar doen we ook weer
mee”, klonk het enthousiast.

Schoolkinderen Veldhoek doen al jaren
mee met zwerfvuil opruimdag

Op verschillende plaatsen in het buitengebied van Bronckhorst werd op zaterdag 15 maart
zwerfvuil opgeruimd. Veel vrijwilligers waren deze dag in actie tijdens de zwerfvuil opruimdag.

Zwerfvuil kom  je overal tegen.

UITSLAGEN PONYCLUB EN RIJVERENIGING
DE GRAAFSCHAP TE VORDEN
Linette Zwierenberg met Unomarille reed in de
L2 dressuur op 9 maart jl.te Lochem naar een 3e
prijs met 187 punten. Ruben Mol met Ludger
reed in de B dressuur op 8 maart jl te Lochem
naar een 3e prijs met 200 punten. Andrea Stettler

was met Ulyssa Mere 3e in de L2 tijdens de win-
tercompetitie in Lochem. Lisette Bijenhof was
met Rolexus 3e in de M1 tijdens de wintercompe-
titie in Lochem.
In Heeten werd op 16 maart jl. een dressuur wed-
strijd voor de ponys verreden. Hierin haalde She-
ride de Leeuw met Leila een 1e prijs met 194 pun-
ten in de L2 dressuur. Linda Berenpas haalde daar
een 4e prijs met 189 punten in de L2 dressuur.

P a a r d e n s p o r t
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PV zonnepanelen leveren duurzame
elektrische stroom. De opgewekte
elektrische energie gebruik je zelf of
lever je (deels) terug aan het elektrici-
teitsnet. 

PFIXX Solar Systems B.V. heeft een PV
zonnepanelen systeem ontwikkeld

met een zeer gunstige terugverdien-
tijd. Het systeem verdient zichzelf
ruim binnen 10 jaar terug. U krijgt
echter 15 jaar subsidie! En de techni-
sche levensduur van zonnepanelen
bedraagt 25 jaar! Het systeem is voor
een schuin pannen dak op het zuiden
(zuidoosten tot zuidwesten kan ook

nog). Voorwaarde is dat er voldoende
schaduwvrije ruimte op het dak is. 

Het systeem wordt binnen 1 dag op
het dak gelegd en aangesloten op het
elektriciteitsnet. 

Met behulp van het systeem kan een
gemiddeld Nederlands gezin groten-
deels in de eigen elektriciteitsbehoefte
voorzien. Kortom: hét moment om
in zonnepanelen te investeren. Voor
meer informatie ga naar www.pfixx.nl

Subsidie op zonnepanelen

De Nederlandse regering verstrekt vanaf 1 april 2008 weer subsidie op
zonnepanelen. Men moet er snel bij zijn, want de subsidiepot is beperkt.
De subsidies worden gegeven om het gebruik van duurzame energie te sti-
muleren.

Dedi en Sharon, beide als ANBOS er-
kende schoonheidsspecialisten, werk-
zaam bij Martine Hair + Beautysalon
kennen de Skin Defender crème al
wat langer, ze werken ermee in de
[comfort zone] salons en gebruiken de
Skin Defender crème ook zelf, en zijn
razend enthousiast, Dedi: "het is echt
een fantastische crème, verzorgend en
hydraterend, en super zacht". Sharon:
"De Skin Defender crème bevat alles
wat de hedendaagse huidverzorging
kan bieden, de rijke en luchtige tex-

tuur zorgen voor een weldadig gevoel,
met als resultaat een super zachte
huid, een must have dus !!! . 

SCHITTERENDE ACTIE:
Daar komt nog bij dat onze leveran-
cier [comfort zone] bijzonder trots is
om uit te zijn geroepen tot de num-
mer 1 van Europa en hebben ze gedu-
rende de maanden maart en april een
sensationele aanbieding voor de Skin
Defender crème . Wij mogen al onze
klanten bij aankoop van de Skin De-

fender crème maar liefst 25% korting
geven !!! Een hele leuke actie zegt De-
di. Martine Hair + Beautysalon is de ex-
clusief geselecteerde [comfort zone]
studio voor de gemeente Bronckhorst
en omstreken, naast de Skin Defender
biedt [comfort zone] stuk voor stuk top
huidverzorging producten en exclu-
sieve schoonheidsbehandelingen, toe-
gesneden op uw persoonlijke huidty-
pe. Kom gerust eens binnen voor ad-
vies of uitleg van de mogelijkheden
die [comfort zone] ook voor uw huid te
bieden heeft. Zie ook advertentie el-
ders in dit blad. Martine Hair + Beauty-
salon, St. Michielsstraat 2B, Hengelo
Gld, 0575-465715, www.martinehai-
renbeauty.nl

Skin Defender crème van [comfort zone] uitgeroepen tot nr. 1

Martine Hair + Beautysalon verkoopt de beste Crème

In de LINDA. Werd de Skin Defender reeds aangemerkt als een van de "mi-
rakels van 2007". Nu is er ook goed nieuws vanuit Groot-Brittannië waar
het magazine Marie Claire de 10 beste comfort crèmes selecteerde. Met
trots kunnen wij u melden dat Skin Defender is geëindigd als beste crème
op nummer 1 !

Op 25 maart start de provincie met
werkzaamheden aan de noordelijke
komgrens van Laag Keppel. Tijdens de
werkzaamheden is de hoofdrijbaan af-
gesloten en wordt het verkeer omge-
leid. 

Het doel van de werkzaamheden is
het verbeteren van de verkeersveilig-
heid. Door de aanleg van een 60
km/uur plateau in de weg en verhoog-
de perrons aan de zijkanten, wordt de
overgang naar de bebouwde kom dui-
delijker aangegeven. Hierdoor ziet het
verkeer gemakkelijker dat het de be-
bouwde kom in (of uit) rijdt. 

De werkzaamheden duren tot en met
vrijdag 28 maart. 

VERKEERSMAATREGELEN
Om de werkzaamheden veilig uit te
kunnen voeren wordt de hoofdrijbaan
afgesloten voor het verkeer.
Verkeer uit de richting Doesburg en
Wehl naar Hummelo wordt omgeleid
via de Rijksweg (N317) en Sliekstraat
(N314)en vice versa.
De bewoners aan de Hummeloseweg
zijn bereikbaar vanaf de Rijksweg.
Fietsers kunnen gebruik blijven ma-
ken van de fietspaden langs de Hum-
meloseweg

MEER INFORMATIE
Voor vragen over de werkzaamheden
kunt u op werkdagen contact opne-
men met de provincie Gelderland, de
heer B. van Ginkel (026) 359 96 32.

Kijk ook voor meer informatie op
www.gelderland.nl/werkenaandeweg

Werkzaamheden Hummeloseweg
Afsluiting hoofdrijbaan 25 tot en
met 28 maart

De JPR Strinxband is een 5-mansfor-
matie, afkomstig uit het Oosten van
het land. Deze vijf muzikanten waren
het roerend met elkaar eens; er was te-
veel RUK, en te weinig Rock. 

Er moest (meer) rock & roll komen,
eerlijke muziek, ?..aftikken en goan..! ?
En zo werd besloten om de krachten te
bundelen: ?Heart, Soul, Rock & Roll? 

The JPR Strinxband speelt covers ?in
eigen stijl-. Denk aan: The Romantics,

Neil Young, Herman Brood, Rolling
Stones, en vele anderen. Ook worden
eigen nummers ten gehore gebracht.
Maar bovenal staat het plezier in het
musiceren voorop. 
Een optreden van de JPR Strinxband
staat garant voor een wervelend spet-
terende, maar vooral dampende (en
dus niet te missen!!) avond ROCK ?N?
ROLL !!  

The JPR Strinxband zijn:
Jean Paul Demming - zang/gitaar
Mathieu Muller - bas/zang
Maarten Oonk - drums/zang
John Piek - gitaar/zang
Thomas Kroeze - gitaar/zang

JPR Strinxband
Zaterdagavond 22 maart zal de JPR
Strinxband optreden in Cafe de
Zwaan te Hengelo gld.

Daarom worden tijdens alle samen-
loop voor hoop evenementen deze
mensen in het zonnetje gezet. Want
de prestatie die deze mensen geleverd
hebben, is meestal te vergelijken met
een prestatie op wereldniveau.

Zij worden dan ook survivors (over-
winnaars) genoemd. Zij zullen tijdens
het evenement als eregast aanwezig
zijn. Maar niet alleen mensen die vol-
ledig genezen verklaard zijn, ook men-
sen die op dit moment nog in de be-
handelingsfase zitten worden als zo-
danig beschouwd. 

Voor al deze mensen zal er voor hen
die er behoefte aan hebben een ruim-
te gereserveerd worden waar zij sa-
men met hun lotgenoten ervaringen
kunnen uitwisselen. Daarnaast zullen
er diverse mensen van KWF-kankerbe-
strijding aanwezig zijn om een ieder
die informatie wil over de ziekte deze
ook te geven. Verder zullen er mensen
uit de medische wereld aanwezig zijn
om uitleg te geven wat er zoal gebeurd
met het vele geld wat er jaarlijks inge-
zameld word voor wetenschappelijk
kankeronderzoek.

OPENINGSRONDE
Elk samenloop voor hoop evenement
wordt geopend met een speciale ope-

ningsronde. Deze ronde word gelopen
door survivors samen met familie of
vrienden. De bedoeling van deze ron-
de is dat survivors  naar de toekomsti-
ge kankerpatiënten ( helaas geldt dat
op dit moment voor 1 op de 3 mensen)
uitstralen, dat de diagnose kanker nog
lang niet het einde betekent. Het is te-
vens het bewijs dat de strijd tegen kan-
ker voor veel mensen te winnen is.

De organisatie nodigt dan ook alle sur-
vivors van harte uit om aan deze ope-
ningsronde deel te nemen.  Want hoe
meer mensen hier aan deel nemen,
hoe groter het bewijs is dat het moge-
lijk is om te genezen.

KAARSENCEREMONIE
Een ander hoogtepunt van de samen-
loop voor hoop is de indrukwekkende
kaarsenceremonie laat in de avond. Ie-
dereen kan een kaars van hoop opdra-
gen aan iemand die kanker heeft (ge-
had). Dit is het moment dat iedereen
beseft waar de samenloop voor hoop
eigenlijk om draait. 

Bij het licht van alle kaarsen langs het
parcours herdenken we de dierbaren
die de strijd tegen kanker hebben ver-
loren, bij naasten die kanker hebben
en hen die de ziekte hebben overwon-
nen. Kaarsen voor deze ceremonie zijn
bij deelnemende teams of via de orga-
nisatie te verkrijgen.

MISSIE
Met de samenloop voor hoop zamelen
we geld in en vieren we een feest van
hoop. We vieren dat steeds meer men-
sen kanker overleven en dat we iets te-
gen de ziekte kunnen doen. Door we-
tenschappelijk onderzoek te financie-
ren zorgen we samen voor een toe-
komst met minder risico op kanker,
meer kans op genezing en een betere
kwaliteit van leven voor (ex)kankerpa-
tiënten. Dat is de missie van KWF-kan-
kerbestrijding. Elke samenloop voor
hoop draagt hieraan bij.

Samenloop voor 
hoop Bronckhorst
informatie over kanker
In voorgaande artikelen is al ruim-
schoots het programma aan bod
gekomen. Ondanks dat het evene-
ment een positieve uitstraling wil
ten toon stellen, zullen er ook seri-
euze momenten in het program-
ma aanwezig zijn. Want hoewel de
levensverwachting van mensen die
de diagnose kanker krijgen steeds
verder naar boven gaat, zijn er nog
steeds te veel mensen die de ziekte
niet overwinnen. Maar al zijn de
vooruitzichten positief, voor een
ieder die ziek is geldt meestal dat
de weg naar volledige genezing
vaak lang en zwaar is.
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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 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 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 Dik Nas

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: 

Karen Pijnenburg of 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, 18 maart 2008

Was u er ook bij tijdens één van de
inloopavonden, workshops of de
fietstocht die georganiseerd zijn 
om inzicht te krijgen in gemeentelijk
groen? Of nam u deel in de klank-
bordgroep? Mede dankzij uw ideeën
en input is het groenstructuurplan
samen met ambtenaren en bestuur-
ders tot stand gekomen. Gedurende
de komende 15 jaar is dit plan een
belangrijke leidraad bij het behouden
van de huidige onderhoudskwaliteit,
het vervangen van openbaar groen,
het vastleggen van openbaar groen
in kwaliteitszones, de verkoop van
overhoekjes en het opzetten van
een gemeentelijke monumentale
bomenlijst. De gemeenteraad neemt
over dit plan op 26 juni 2008 een
besluit. 

Behoefte aan één groenvisie voor
Bronckhorst
Na de herindeling is behoefte ont-
staan aan een éénduidige groenvisie
voor de kernen. De vijf oorspron-
kelijke gemeenten hadden ieder,
afgestemd op plaatselijke situatie,
voor het beheer van het openbaar
groen hun eigen budget, aanpak en
methoden. Met het groenstructuur-
plan worden beleid, aanleg en beheer
van het gemeentelijke groen in de
kernen geharmoniseerd. Het plan is
de toekomstvisie van de gemeente
op het openbaar groen.

Omschrijven en vastleggen in
bestemmingsplannen
Tijdens de diverse bijeenkomsten
bleek dat ruimtelijke waarde als
belangrijkste waarde van het groen
wordt gezien. In de ruimtelijke waar-
den zijn de kwaliteiten van een kern,
of van een plek, vastgelegd. De bele-
ving van een centrum, woonwijk of
weg wordt in belangrijke mate
bepaald door de aanwezigheid van
groen en de vorm van dit groen.
Inwoners waarderen dit groen in

hoge mate. Dit groen (= hoofdgroen-
structuur) moet zowel kwalitatief als
kwantitatief in stand worden gehou-
den. Het moet worden beschermd
tegen inbreiding en versnippering.
Dit kan door de afspraken over
gemeentelijk groen vast te leggen 
in bestemmingsplannen. 

Hoge onderhoudskwaliteit zonder
verhoging van kosten
Zowel bestuurders als inwoners
hechten veel waarde aan een hoge
onderhoudskwaliteit. Het gemeen-
telijke groen moet er vooral netjes
uitzien. Men stoort zich aan kale
plekken, onkruid in heestervakken
en te lang gras. Kwaliteit is direct
gekoppeld aan geld. Gelet op de
financiële situatie van de gemeente
is een toename van de beheerkosten
niet gewenst. Door het invoeren van
kwaliteitszones kan de goede kwali-
teit behouden blijven en waar moge-
lijk versterkt worden, zonder dat dit
leidt tot een toename van de beheer-
kosten. Kwaliteit kan op verschillende
manieren gedefinieerd worden. Het
is daarom nodig de afspraken hier-
over vast te leggen; waar moet het
'netjes' zijn, waar kan het wat ruiger.
Het groenstructuurplan legt deze
afspraken vast in drie functiezones.
In iedere zone wordt de inrichting,
het beheer en onderhoud afgestemd
op de functie en het gebruik. De zo-
nes zijn:
• accent, bijbehorend kwaliteits-

niveau representatief (denk hierbij
aan de centra, het rondje rond de
kerk)

• wonen & werken, bijbehorend
kwaliteitsniveau efficiënt (de kwa-

liteit die we op dit moment voor 
al het groen nastreven)

• landschap, bijbehorend kwali-
teitsniveau natuurlijk (vooral
gericht op het creëren van een
goede overgang van de kern naar
het omliggende landschap).

Bij het inrichten van de kwaliteits-
zones kan gelijk achterstallig onder-
houd opgepakt worden. Hiervoor is
wel veel geld nodig. De gemeenteraad
wordt gevraagd om een deel van de
ruimte in de begroting hiervoor in te
zetten en jaarlijks een budget
beschikbaar te stellen. 

Wensenlijst
De workshops, inloopavonden en
roadshows hebben ook veel infor-
matie opgeleverd over het verbete-
ren, versterken en uitbreiden van de
hoofdgroenstructuur. Hieruit is een
lange en kostbare wensenlijst ont-
staan. Voor de uitvoering van deze
projecten wil de gemeente uit kos-
tenoogpunt aansluiten bij andere
projecten in de openbare ruimte.
Denk hierbij aan reconstructies of
groot onderhoud van bijvoorbeeld
wegen of rioleringen of een inbrei-
dingsplan. Waar mogelijk wordt dan
ook gekeken naar subsidiemogelijk-
heden. 

Verkoop van overhoekjes
Inwoners benaderen ons met enige
regelmaat met verzoeken tot het
mogen aankopen van delen van
openbaar groen. Tot nu toe ontbrak
een duidelijk toetsingskader en zijn
deze verzoeken aangehouden. Het
groenstructuurplan biedt dit toet-

singskader. Onderdelen van de
hoofdgroenstructuur komen niet
voor verkoop in aanmerking. Het
overige groen komt soms, onder
voorwaarden, in aanmerking voor
verkoop. Het college heeft hier
beleidsregels voor opgesteld. 

Gemeentelijke monumentale
bomenlijst
Het groenstructuurplan kent een
hoge waarde toe aan bijzondere
bomen en bomenrijen in de kernen.
De kapbepaling in de Algemene
plaatselijke verordening (APV) biedt
de mogelijkheid een monumentale
bomenlijst in te stellen. Voor bomen
op deze lijst verlenen wij in principe
geen kapvergunning. Op deze manier
wordt de bijzondere waarde van deze
bomen nog eens benadrukt. De lijst
draagt bij aan de instandhouding van
deze bomen.

Uitvoering
Zodra de gemeenteraad een besluit
heeft genomen over het groenstruc-
tuurplan gaan we een begin maken
met het vervangen van oude beplan-
tingen en het inrichten van kwali-
teitszones (komend plantseizoen).
Het realiseren van het wensenlijstje
is afhankelijk van kansen die zich
hierbij voordoen. Het eerste project
dat zich hiervoor leent is het project
'Vorden Zuid', waarbij het afkoppe-
len van regenwater en het opnieuw
bestraten van de wijk gecombineerd
wordt met het opnieuw inrichten van
het openbaar groen.

Inspraak
Op 9 april presenteert b en w het
groenstructuurplan aan de raads-
commissie Evaluatie en controle. 
De klankbordgroep, bestaande uit
zeven inwoners, is hierbij eveneens
aanwezig. De bijeenkomst is open-
baar en begint om 20.00 uur in het
gemeentehuis. Ook is er gelegen-
heid tot inspreken op de plannen van
19 maart t/m 16 april 2008 (zie ook
de rubriek Openbare bekendmakin-
gen). De gemeenteraad neemt ten
slotte op 26 juni een besluit. 

Website
Op onze website www.bronckhorst.nl
vindt u de stukken onder infobalie/
plannen en projecten.

Groenstructuurplan is klaar
Mede dankzij u!

Op 15 april 2008 van 16.00 tot 
20.00 uur organiseert de gemeente
Bronckhorst, in samenwerking met
organisatiebureau Tip Achterhoek,
een B2B dag om elkaar te spreken
en te ontmoeten. Het gemeente-
bestuur van Bronckhorst hecht
namelijk grote waarde aan goede
contacten tussen de Bronckhorster
ondernemers en de gemeente. Ook
wil het gemeentebestuur graag de
contacten tussen de ondernemers
onderling stimuleren. Waar kunnen
we elkaar versterken? Onder-
nemers, ondernemersverenigingen,
industriekring, business- en service

clubs uit de hele gemeente Bronck-
horst zijn van harte welkom om deel
te nemen aan deze dag. 
Op deze dag ontmoet u op informele
wijze andere ondernemers, maakt
ook kunt u actief deelenemen aan
workshops of seminars. 

Datum: 15 april 2008 
van 16.00 tot 20.00 uur 

Locatie: Hotel café restaurant 
Bakker in Vorden, Dorps-
straat 24, 7251 BB Vorden

Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de website van Tip Achterhoek:

www.tipachterhoek.nl. Via deze
website kunt u zich ook aanmelden.
Dit kan nog tot 31 maart a.s.

Wij zien u graag op 15 april!

N.B. In week 8 nodigden wij de
bedrijven hiervoor uit. Helaas blijkt
dat een klein deel van deze brieven is
verzonden met een onjuiste tenaam-
stelling van de contactpersoon
binnen het bedrijf. Dit is veroorzaakt
door een fout in de aan ons aangele-
verde adressenlijst. Onze excuses
hiervoor. Mogelijk dat de brief daarom
bij de verkeerde persoon in uw orga-

nisatie terecht is gekomen. Inmid-
dels zijn nieuwe brieven verzonden.

Business to Business (B2B) dag op 15 april 2008 
U kunt zich nog opgeven!

Tijdens de B2B dag kunt u elkaar ontmoeten

en contacten leggen met andere ondernemers



Afvalbrengpunt Doetinchem
Brengpunt Dusseldorp, Logistiekweg
14, op industrieterrein Wijnbergen,
tel. (0900) 09 55. Geopend van maan-

dag t/m vrijdag van 08.00 - 16.30 uur
en zaterdag van 09.00 -12.00 uur.
Het tarief is afhankelijk van het soort
afval dat u wegbrengt. 

Info afvalbrengpunten en tarieven op een rij

IN ONDERSTAANDE TABEL ZIJN DE TARIEVEN VERMELD.

Afvalstof Prijs per ton (min. € 12,-)
A-hout (alleen pallethout) € 59,00
Asbest (dubbel verpakt) € 170,00
Autobanden met velg € 5,00 per stuk 
Autobanden zonder velg € 3,50 per stuk
B-hout (gemengd) € 90,00
Banden (divers) € 290,00 per 1.000 kg.
Bouw- en sloopafval € 190,00
C-hout (geïmpregneerd) € 170,00
Chemisch afval gratis voor inwoners van Bronckhorst
Dak bouw-/sloopafval € 198,00
Grond/zand € 35,00
Metaal gratis
Papier/karton gratis
Puin gemengd € 10,00
Restafval (brandbaar) en grof restafval € 190,00
Snoei- en tuinafval (max. 2 m3) gratis
Snoei- en tuinafval (meer dan 2 m3) € 75,00
Textiel gratis
Vlakglas € 80,00
Vrachtwagen- tractorbanden (achter) € 45,00 per stuk
Wit- en Bruingoed € 50,00

Op 23 maart 2008 zijn de volgende
paasvuren:
• Baak, de Bontekoeweg, 

van 20.00 tot 23.00 uur
• Halle, Bielemansdijk, 

van 20.00 tot 24.00 uur
• Hengelo (Gld), hoek Memelinkdijk/

Slotsteeg, 
van 20.00 tot 01.00 uur

• Hummelo, Groeneweg, 
van 19.00 tot 24.00 uur

• Vorden, Eikenlaan/Bergkappeweg,
van 20.00 tot 01.30 uur

• Zelhem, hoek
Kruisbergseweg/Schooltinkweg,
van 20.00 tot 01.30 uur

• Zelhem, Ruurloseweg 42, 
van 18.00 tot 01.30 uur

Bij de paasvuren wordt toezicht ge-
houden door de politie Bronckhorst.
Het is niet toegestaan alcohol te
gebruiken of bij u te hebben op de
openbare weg. Dit is opgenomen in
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) en hierop wordt indien
nodig door de politie gecontroleerd. 
Paasvuren kunnen afhankelijk van
de weersomstandigheden door rook,
stof of stank voor enige overlast
zorgen. Eventuele klachten hier-
over kunt u melden bij het Milieu-
klachten- en Informatiecentrum 
van de provincie Gelderland (MKIC), 
via telefoon (026) 359 99 99 
of de website van de provincie: 
www.gelderland.nl/milieuklachten

Paasvuren

Wanneer u als buren of als passant
een alarmsignaal van een rookmel-
der in een woning hoort, adviseert
de brandweer u het volgende te
doen: 
• controleer of de bewoners thuis

zijn door aan te bellen of aan te
kloppen 

• als de bewoners thuis zijn, waar-
schuw ze dan en laat ze nagaan
waarom de rookmelder afgaat 

• als de bewoners niet thuis zijn,
controleer dan of er vanaf de bui-
tenzijde van de woning (voor- en
achterzijde via ramen en/of brie-
venbus) verschijnselen van brand
(rook, vlammen, brandlucht)
waarneembaar zijn 

• als er verschijnselen van brand
(rook, vlammen, brandlucht)
waarneembaar zijn, meldt dit dan
direct aan de brandweer via 1-1-2 

• als er geen verschijnselen van
brand waarneembaar zijn, en de
rookmelder geeft al langer dan
een kwartier een alarmsignaal af,
dan mag u er van uitgaan dat er

geen sprake is van brand. U hoeft
de brandweer dan niet te waar-
schuwen. Als u overlast onder-
vindt van het alarmsignaal van de
rookmelder, dan kunt u dit melden
bij de politie via (0900) 88 44 

• als er geen verschijnselen van
brand waarneembaar zijn of niet
goed waargenomen kunnen wor-
den, omdat er bijvoorbeeld rollui-
ken voor de ramen zitten, en de
rookmelder geeft pas sinds enkele
minuten een alarmsignaal af, dan
mag u bij twijfel contact opnemen
met de brandweer via 1-1-2. De
centralist van de meldkamer be-
oordeelt dan of de brandweer wel
of niet ter plaatse komt, en of dat
met of zonder spoed is

• stel de bewoners bij thuiskomst in
kennis van wat u gedaan heeft 

Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl

Loeiende rookmelders bij de buren: 
wel of niet de brandweer bellen?

De monumentencommissie
vergadert op 19 maart 2008 om
09.00 uur in het gemeentekantoor.
De vergadering is openbaar. 

De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

Monumenten
commissie

Het pand Hofstraat 3 in Hengelo (Gld) is
een van de panden die op de agenda staat

Op 15 maart was weer de
jaarlijkse zwerfvuilopruimdag
die de wildbeheerseenheden
Hummelo, Hengelo e.o.,
Steenderen en Zelhem/Doe-
tinchem, stichting wandel-
paden Hummelo en Keppel
en werkgroep zwerfvuildag
Vorden organiseerden. Vele
vrijwilligers, waaronder ook
college- en raadsleden van
de gemeente, hebben er
samen voor gezorgd dat ons
mooie buitengebied er weer
spic en span bijligt. Hartelijk
dank daarvoor! 

Zwerfafval in de woonom-
geving is voor menigeen een
dagelijks terugkerende
ergernis. Iedereen wil in een
plezierige omgeving wonen
of recreëren en zwerfafval
bederft dat plezier. Laten we
er nu met z'n allen ook voor
zorgen dat het Bronckhorster
buitengebied na deze bijzon-
der goede inspanning van
veel inwoners schoon blijft! 

Deelnemers en organisatoren zwerfvuilopruimdag bedankt!

Afvalbrengpunt Zutphen
Letlandsestraat 8. Geopend van
maandag t/m vrijdag 08.00 - 12.00
uur en 12.30 - 16.00 uur en zaterdag
van 09.00 - 13.00 uur. Inwoners van
de gemeente Bronckhorst betalen
per bezoek een poorttarief van € 10,-
voor de eerste 100 kg. Voor iedere
20 kg die meer wordt gebracht,
betaalt u € 2,-. Wit- en bruingoed,
snoei- en tuinafval (max 2 m3), auto-

banden zonder velg (max. 5), klein
chemisch afval (max. 1 chemobox)
en vlakglas mogen gratis worden
gebracht. 

Voor beide brengpunten geldt:
Maximaal toegestaan is een auto 
(B-rijbewijs) met tandemasser.
Legitimatie door middel van de
afvalpas is verplicht.  

Het milieu gaat ons allemaal aan.
Zowel jong als oud. Helaas staan we
daar te weinig bij stil. Daarom is de
Nationale Boomfeestdag zo'n be-
langrijk initiatief. Dit jaar is de
Boomfeestdag op 19 maart. Ook de
gemeente Bronckhorst doet mee.
Doel van de Boomfeestdag is kinde-
ren op jonge leeftijd op een positieve
en directe manier te confronteren
met de natuur. Ze te leren dat de
natuur om ons heen helemaal niet
zo vanzelfsprekend is en dat we er
zuinig op moeten zijn. Natuurlijk is
het voor ieder kind speciaal een
eigen boom te planten en later nog
eens te gaan kijken hoe deze zich
heeft ontwikkeld. Jaarlijks vieren
zo'n 130.000 kinderen van 10 tot 
12 jaar het feest. In de gemeente
Bronckhorst nemen de leerlingen
van de groepen zeven en acht van 
25 basisscholen deel aan de
Boomfeestdag. Dit zijn rond de 
560 kinderen.

4.500 Stuks bosplantsoen
En zij hebben een aardige klus te
klaren. Door gebruik te maken van
de subsidieregeling natuurbeheer

staan er maar liefst 4.500 stuks
bosplantsoen (eik, els meidoorn,
gelderse roos) die dag klaar om ge-
plant te worden. De Bronckhorster
Boomfeestdag vindt plaats op het
terrein van de familie Maalderink
aan de Wittebrinkweg in Zelhem. 
De gemeente organiseert de Boom-
feestdag samen met de Vereniging
Agrarisch Natuurbeheer 't Onder-

holt. Ook buurtvereniging Het Broek
en een aantal  buurtbewoners is
bereid gevonden een handje te
helpen.

Planten eerste boom
De heer Herman Gosselink, nestor
van de raad, plant om 10.00 uur de
eerste boom, waarna de kinderen 
de spade overnemen.

Boomfeestdag 2008
Leerlingen basisscholen gemeente Bronckhorst vieren op 19 maart 

gezamenlijk Boomfeestdag

Vorig jaar was het ook een groot feest voor de basisschoolkinderen

De gemeente Bronckhorst ont-
vangt uit de Europese subsidiepot
en die van de provincie Gelderland
een groot bedrag aan subsidie.
Voor de verbetering van de toeris-
tische infrastructuur is dit een
bedrag van € 124.000. Met dat geld
hoopt de gemeente de toeristische
infrastructuur te verbeteren,

bijvoorbeeld door een aantal zand-
wegen op te nemen in het wandel-
en fietspadennetwerk. In Vorden
wordt waterdoorlatende bestra-
ting aangelegd, om te voorkomen
dat kostbaar regenwater in het
riool verdwijnt. Hiervoor komt
dankzij de subsidies € 730.000
beschikbaar.

Gemeente ontvangt subsidie voor
twee grote plannen



De gemeente is van plan de voor-
rang op te heffen op de kruising
Nieuwstad/ Beatrixlaan met de
Willem Alexanderlaan/Nieuwstad 

in Vorden. De uitvoering gebeurt in
samenhang met de reconstructie 
in Vorden Zuid. De kruising Nieuw-
stad/Beatrixlaan met de Willem
Alexanderlaan/ Nieuwstad in Vorden
is in het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP) opgenomen als
een kruising in een verblijfsgebied.
In een verblijfsgebied hoort de voor-
rangssituatie gelijkwaardig te zijn. 
Op andere kruisingen in de wijk
Vorden Zuid en de rest van Vorden,
met uitzondering van de doorgaande
route over de Dorpsstraat en
Zutphenseweg, is dit reeds het ge-
val. Tijdens de inspraakprocedures
voor het GVVP zijn al verzoeken
ingediend om de voorrangssituatie
op te heffen. Op de informatieavond
over de herinrichting van 'Vorden Zuid'
is de maatregel door de gemeente al
aan de aanwezigen bekend gemaakt.

Voorrangskruising in Vorden wordt
opgeheven

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
Bronckhorster organisaties jaar-
lijks recht hebben op subsidie. 
Om voor subsidie in aanmerking 
te komen, moeten organisaties
voor 1 mei voorafgaand aan het
jaar waarvoor subsidie wordt aan-
gevraagd, een aanvraagformulier
indienen bij de gemeente. Dit bete-
kent dat uw 'Aanvraag subsidie
2009', voor 1 mei 2008 ingediend

moet zijn. Uitgebreide informatie
vindt u op onze website
www.bronckhorst.nl onder snel
naar/aanvraag subsidie.

Vragen
Voor vragen over de subsidie-
aanvraag 2009 kunt u contact 
opnemen met mevr. A. Goris, van
de gemeente, tel. (0575) 75 04 90,
of mail naar a.goris@bronckhorst.nl

Subsidieaanvragen 2009 
moeten 1 mei 2008 binnen zijn

Voor veel burgers van de gemeente
Bronckhorst geldt dat ze de komen-
de jaren een 'dagje ouder' worden.
De komende acht jaar neemt het
aantal 65-plussers met 5% toe (dat
zijn ongeveer 1.800 mensen). Ruim
90% van de Nederlanders boven de
65 jaar woont in een 'gewoon' huis.
Omdat ook u mogelijk liever in de
toekomst in de eigen omgeving wilt
blijven wonen, is het gewenst dat uw
woning daar tijdig voor klaar is. Op
jongere leeftijd zijn drempels of een
lagere toiletpot in huis nog niet zo
erg, maar met het ouder worden kan
dit ongemakken met zich meebren-
gen. Dit is maar een voorbeeld, in
huis zijn er mogelijk veel zaken die
later voor ongemakken kunnen
zorgen. Bij de bouw of eventuele
aanpassingen van uw woning is het
daarom goed om rekening te houden
met het ouder worden. Veel infor-
matie over woningaanpassingen is
te vinden op internet. Hieronder
vindt u enkele websites, die u op
praktische wijze helpen wordt bij
woningaanpassingen. 

• Domoticatoets: 
www.domoticatoets.nl

• Routeplanner woningaanpassingen:
www.vilans.nl

• Handreiking opplussen woningen
ouderen: www.vng.nl

• Woonkeur: www.woonkeur.nl
• Toetslijst gezond en veilig wonen:

www.toetslijstgezondenveilig-
wonen.nl

Woning klaar voor
de toekomst

De gemeente heeft een ontwerp-
beleid opgesteld voor reclame. 
Dit beleid regelt waar wel en waar
geen reclame mag in Bronckhorst. 
Op 7 april a.s. wil de gemeente bij 
't Witte Paard in Zelhem om de tafel
met ondernemers om van gedachten
te wisselen over het voorliggende
concept. Pas op een later moment,
als er voldoende draagvlak is bij de
ondernemers, neemt het college
een besluit over het reclamebeleid.
Schrijft u zich ook in voor deze
bijeenkomst? Wij hopen op een grote
opkomst! 

Duidelijke richtlijnen
Het reclamebeleid is erop gericht
om aantasting van de architectuur 
in de gemeente te voorkomen. Een
rustig en overzichtelijk straatbeeld
verhoogt de beeldkwaliteit en biedt
een toegankelijke en veilige openbare
ruimte aan bezoekers, bewoners en
hulpdiensten. Daarnaast geeft een
reclamebeleid met duidelijke richt-
lijnen rechtszekerheid voor onder-
nemers, die hun bedrijf op de kaart
willen zetten. Het reclamebeleid

staat in verband met de welstand-
nota en is door z'n gebiedsgerichte
benadering afgestemd op de functie
van de delen van de gemeente
Bronckhorst. Zo verdienen historische
centra een extra bescherming en
bieden bedrijven- en kantoorterreinen
meer mogelijkheden voor reclame. 

Voor wie: bedrijven/ondernemers
(industrie en midden- en
kleinbedrijf)

Waar: 't Witte Paard, 
Ruurloseweg 1, Zelhem

Wanneer: 7 april 2008, 
van 19.45 tot 21.30 uur

U kunt zich voor deze avond tot 
28 maart a.s. opgeven bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en hand-
having, t.a.v. mevr. A. Nijkamp, via
e-mailadres: info@bronckhorst.nl

Na inschrijving ontvangt u van ons
de stukken ter voorbereiding van de
avond. De conceptnota is ook te
downloaden via www.bronckhorst.nl
onder het kopje ondernemen.

Bijeenkomst over reclamebeleid 
op 7 april a.s.
Gemeente wil met ondernemers om tafel

In het voorjaar komt de natuur weer
tot leven. Waar is dit nu beter aan te
zien dan aan het uitlopen van diverse
takken? Het Regionaal NME Cen-
trum Doetinchem e.o. heeft daarom
in samenwerking met alle nadere
Gelderse NME centra en verschil-
lende gemeenten de materiaal-
zending 'Voorjaarstakken in de klas'
samengesteld. 

Natuur in de school
Met deze zending wordt in 732 groe-
pen van de basisscholen in Gelder-
land, en zeven in Bronckhorst, de
wakker wordende natuur in de klas
gehaald. De scholen krijgen hiervoor
in de week van Boomfeestdag een
door de groenvoorziening samenge-
steld takkenpakket, bestaande uit
takken van vijf verschillende soorten
bomen, een handleiding en een zoek-
kaart boomknoppen. In de handlei-
ding staan allerlei lessuggesties om
het uitlopen van de knoppen in het
voorjaar nader te observeren en te
onderzoeken. Met behulp van werk-
bladen en zoekkaarten kijken de
leerlingen naar de ontwikkeling van
de takken, maar kunnen ze ook de
verschillen tussen de takken van de
verschillende soorten ontdekken.
Door deze materiaalzending krijgt
het onderwerp voorjaar en voorjaars-
takken een ruimere invulling en be-
tekenis en geeft het de leerkrachten
mogelijkheden hier op een praktische
manier mee aan de slag te gaan.

Voorjaarstakken in de klas

Raadsvergadering 27 maart
Op 27 maart a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:

• Uitbreiding camping De Betteld
in Zelhem
Camping De Betteld heeft de ge-
meente gevraagd medewerking
te verlenen aan een uitbreiding
met parkeren en enkele sport-
faciliteiten op een aangrenzend
perceel 

• Definitief ontwerp nieuwbouw
gemeentehuis en bestemmings-
plan nieuwe gemeentehuis

De raad neemt een besluit over
het bestemmingsplan en het
definitieve ontwerp van de nieuw-
bouw gemeentehuis. Tegen het
bestemmingsplan is één ziens-
wijze ingediend en dit leidde tot
een beperking in de hoogte voor
een deel van het plangebied. 
In het definitieve ontwerp staan,
in navolging op het voorlopige
ontwerp, onder meer de uitwer-
king van installatie, logistieke en
exploitatie uitgangspunten, ook
geeft het een beeld van het uiter-
lijk dat het nieuwe gemeentehuis
krijgt en een nog grove indeling
van de binnenkant. Verder leggen
b en w de vorderingen rond de
plannen om een bijzonder duur-
zaam gemeentehuis te bouwen
volgens het DuBo++ principe aan
de raad voor

• Klimaatbeleidsplan 2008-2011
De wereld heeft te kampen met
hogere temperaturen en een stij-
gende zeespiegel. Ook in Bronck-
horst vinden we het belangrijk om
wat te doen aan klimaatverande-
ringen en daarom hebben b en w
een klimaatbeleidsplan opgesteld

met energiebesparende activiteiten
voor de komende periode. Thema's
zijn woningbouw, gemeentelijke
gebouwen, bedrijven en verkeer
en vervoer 

• Actualisatie jeugd- en 
onderwijsbeleid
De gemeente heeft een nota jeugd-
en onderwijsbeleid 2006-2010. 
In deze actualisatie zijn nieuwe
ontwikkelingen opgenomen die
spelen, zoals de oprichting van
een Centrum voor Jeugd en Gezin,
de inzet van Jekk-hulpverlening
(Jeugd en kleine criminaliteit) en
het peuterspeelzaalbeleid 

• Aanleg bijzondere particuliere
begraafplaatsen

De raad neemt een besluit over
het voorstel om begraven op eigen
terrein, onder strikte voorwaarden,
mogelijk te maken. 

• Premie inburgeringsplichtigen
B en w willen inburgeringsplich-
tigen die de inburgeringcursus
met goed gevolg en binnen een
bepaalde tijd hebben afgelegd,
belonen met het verstrekken van
een premie ter hoogte van de eigen
bijdrage die zij moeten betalen
voor hun inburgeringprogramma 

• Evaluatie bezoeken 50-jarige 
huwelijksparen
Het voorstel is om in ongewijzigde
vorm door te gaan met het bezoe-
ken en feliciteren van 50-jarige
huwelijksparen door gemeente-
raadsleden.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a. een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het ge-
meentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht

Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij 
de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die gra-
tis in het gemeentehuis en -kantoor
is af te halen en ook te downloaden
is via www.bronckhorst.nl

Uit de raad

Wilt u een onderwerp op de
politieke agenda plaatsen? Dat
kan als het tenminste niet gaat
over een privé-belang, een klacht
of een bezwaar. Voor informatie
en spelregels kunt u contact
opnemen met de griffie of de
website raadplegen, klik op
infobalie, dan op folders en
selecteer vervolgens Over
burgerinitiatief en spreekrecht.

Uw onderwerp op
de politieke agenda



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
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, rondom zaal Nijhof, school- en volksfeest met vogelschieten, optocht, etc. op 2 juli vanaf

18.30 uur, 3 juli vanaf 18.30 uur, 4 juli vanaf 14.00 uur en 5 juli vanaf 10.00 uur, afsluiten één
rijbaan Dorpsstraat en afsluiten parkeerterrein zaal Nijhof van 30 juni t/m 6 juli en afsluiten
gedeelte Dorpsstraat op 3 juli 2008 van 18.00 tot 21.00 uur, stichting School- en Volksfeest Halle

• Halle, Dorpsstraat 2-4, 1 mei 2008, ontheffing artikel 6 zon- en feestdagenregeling voor afzon-
derlijke situaties van de Winkeltijdenverordening gemeente Bronckhorst, Auto Venderbosch
Totaal Service b.v.

• Halle, sportcomplex De Meisterkamp en terrein bij de kerk, sportactiviteiten en feestavond op
28 juni van 12.00 tot 23.30 uur en openluchtreceptie op 29 juni van 08.00 tot 16.00 uur, afsluiten
parkeerplaats sportcomplex De Meisterkamp op 28 en 29 juni en afsluiten gedeelte Kerkstraat
op 29 juni 2008 van 08.00 tot 15.00 uur, Protestantse Gemeente Halle

• Hengelo (Gld), parkeerterrein gemeentekantoor, 10 mei 2008 van 08.00 tot 16.30 uur, Young
Drivers Xperience met mobiele slipbaan, gemeente Bronckhorst

• Hengelo (Gld), café Marktzicht, 1 januari t/m 31 december 2008, aanwezigheidsvergunning
voor één kansspelautomaat, J.M.H. Wolbrink

• Laag-Keppel en Hoog-Keppel, volksfeest met vogelschieten en optocht op 5 september van
14.00 tot 24.00 uur en 6 september van 09.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning en
verkoop loten op 5 en 6 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet op 5 september
van 14.00 tot 24.00 uur en 6 september van 11.00 tot 01.00 uur, afsluiten Burg. van Panhuysbrink
van 3 t/m 8 september en Burg. Vrijlandweg op 5 en 6 september 2008, stichting Volksfeest
Keppel e.o.

• Hummelo, Greffelinkallee, 30 april 2008 van 10.00 tot 20.00 uur, Koninginnedag met zeskamp,
vogelschieten en kinderattracties, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Oranjevereniging
Hummelo

• Steenderen, 1 april t/m 20 december 2008, loterij en verkoop loten, S.V. Steenderen
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 5, aanvraag drank- en horecavergunning, G.J. Heezen
• Toldijk, Wolfsstraat, 15 juni 2008 van 09.00 tot 22.00 uur, trekkertrek met feestavond, tijdelijke

gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horeca, stopverbod en instellen éénrichtings-
verkeer Wolfsstraat en snelheidsbeperking en inhaalverbod gedeelte Zutphen-Emmerikseweg,
stichting Humstee

• Vorden en Kranenburg, 1 t/m 18 mei 2008, tijdelijke reclameaanduidingen voor campagne
'Tijdvoorons', Vrijwillige Intensieve Thuiszorg en Mantelzorg Oost-Gelderland

• Vorden, camping De Goldberg, 19 april 2008, buurtfeest met vogelschieten, buurtvereniging 
De Veldwijk

• Vorden, Oude Borculoseweg 1, 23 augustus 2008, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. bruiloft,
T. Nadari

• Vorden, 16 t/m 23 juli 2008, tijdelijke reclameaanduidingen, circus Bongo
• Wichmond, Dorpsstraat 16, 27 april 2008 van 11.00 tot 16.00 uur, bazar, ontheffing artikel 35

Drank- en Horecawet, Hervormde Gemeente Wichmond
• Zelhem, 21 juni vanaf 09.00 uur tot 22 juni 2008 12.00 uur, afsluiten De Breide vanaf huisnummer

5 t/m 18 i.v.m. straatfeest, buurt De Breide
• Zelhem, 12 mei 2008 van 07.30 tot 12.30 uur, wandeltochten met start en finish vanaf camping

Pluimerskamp, wandelsportvereniging De Ploeg

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

Bouwvergunningen 
• Bronkhorst, Uilenhoek 4, gedeeltelijk vernieuwen en veranderen schuren
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 5-5A, vergroten rundveestal
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 22, gedeeltelijk vergroten berging en carport
• Hummelo, Keppelseweg 17, vergroten woning
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen 2 dubbelzijdige verlichte presentatiezuilen 
• Toldijk, Hardsteestraat 16, bouwen ligboxenstal/werktuigenberging
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 13A, vergroten potstal en opslagruimte
• Vorden, Nieuwstad 30, veranderen dak en zuidgevel 
• Zelhem, Frans Halsstraat 13, plaatsen erker aan voorzijde woning
• Zelhem, Paulus Potterstraat 8, vergroten carport
• Zelhem, Ruurloseweg 39-33, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Stikkenweg 70, gedeeltelijk vergroten van een bedrijfsruimte
• Zelhem, Vrogteweg ongenummerd, plaatsen bergruimte en toilet

Aanvragen

B en w van Bronckhorst zijn van plan vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horeca-
bedrijf aan: 
• Zelhem, stichting museum Smedekinck, in de inrichting Pluimersdijk 5. Aan de te verlenen

vergunning worden beperkingen en/of voorschriften verbonden

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

Drank- en Horecawet (art. 3)

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Beukenlaan 37, bouwen woonzorgcentrum, vrijstelling omdat de bouwhoogte,

voor meer dan ongeveer de helft van de toegelaten bebouwing, meer dan twee bouwlagen
bedraagt en wegens overschrijden bestemmingsplanbepalingen over de maximaal toegestane
goothoogte en het maximaal toegestane bebouwingspercentage, het betreft een vrijstellings-
bevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid 1.2 van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

• Hengelo (Gld), Beukenlaan 37, bouwen acht woningen voor ouderen, vrijstelling wegens over-
schrijding van de afstand van het gebouw tot de bestemming 'Openbare ruimten' van 8 meter

Voorgenomen vrijstellingen

en wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over het maximaal toegestane bebouwings-
percentage, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid 1.2 van de
planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

• Hengelo (Gld), Vordenseweg 35, gedeeltelijk vergroten van een woonoppervlakte en garage,
vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane
nokhoogte, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid 1.2 van de plan-
voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Prinses Beatrixlaan 85,  vergroten woning/uitbouw aan woning, vrijstelling wegens

overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane totale oppervlakte aan
bijgebouwen, het betreft een vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Zelhem Dorp 2002, herziening 2004-1'

Bovenstaande ontwerpbesluiten liggen vanaf 20 maart t/m 30 april 2008 tijdens de openingstijden
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 5, bouwen garage/opslagruimte, vrijstelling wegens overschrijden

bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane totale oppervlakte aan bijgebouwen,
het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 17, lid 1, onder 13 van de plan-
voorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

• Keijenborg, Remmelinkdijk 6, vrijstelling vernieuwen schuur, overgangsbepalingen van
toepassing, vrijstelling wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over het maximaal
toegestane bebouwde oppervlak, het betreft een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel
17, lid 1, onder 2 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
2005; Hengelo/Vorden'

Deze bouwplannen liggen vanaf 20 maart t/m 16 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage 
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Mosselseweg 5, voor een functieverandering in de vorm van bed & breakfastvoorzieningen,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Hengelo (Gld), hoek Rondweg/Banninkstraat, voor het wijzigen van de inrichting van de openbare

ruimte nabij de rotonde Rondweg-Banninkstraat, geldend bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 maart t/m 16 april
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Wichmond, nabij Lankhorsterstraat 3b, voor groepskamperen op 14 en 15 juni 2008 tijdens een

24-uurs wandelevenement Samenloop voor Hoop Bronckhorst, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Hogeveldweg (Plas van Radstake), voor het plaatsen van een bergruimte met toilet,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Stikkenweg 56, voor het realiseren van een uitbreiding van het bedrijfspand, geldend

bestemmingsplan 'De Hoge Voort'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 20 maart t/m 30 april
2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 6 maart 2008:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 14, voor het plaatsen en bewonen van een caravan en het

bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
evenals een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit
aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend,
kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Verzonden op 12 maart 2008:
• Vorden, Almenseweg 49, historische buitenplaats Den Bramel, voor het isoleren van de kap

van de tussenschuur van het dienstgebouw

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

Rijksmonumentenvergunningen
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Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend,
kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 maart 2008:
• Halle, café Lovink, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in 2008, H.J. Lovink
• Velswijk, d'n Draejer, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in 2008, E.A.M. de Gier
• Vorden, 't Proathuus, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in 2008, H.B. IJben
• Zelhem, Markt, oranjepleinfeest met live-muziek 29 april van 20.00 tot 00.30 uur, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet 29 april van 20.00 tot 24.00 uur, eetcafé De Groes
• Zelhem, parkeerplaats sporthal De Pol, NK-Beachsoccer met live-muziek 7 juni van 20.00 tot

24.00 uur en 8 juni van 15.00 tot 20.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 7 juni van
10.00 tot 01.00 uur en 8 juni 2008 van 10.00 tot 24.00 uur, sportcafé De Groes

Verzonden op 12 maart 2008:
• Drempt, Kerkstraat, zomermarkt en ontheffing winkeltijdenwet, 8 juni 2008 van 10.00 tot 19.30 uur,

stichting Dorpshuis Drempt
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, tentfeest 29 maart van 20.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel

35 Drank- en Horecawet 29 maart 2008 van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
29 maart 2008, café hotel Heezen

• Vorden, nabij N.H. Kerk, 15 juli 2008 van 19.30 tot 22.00 uur zomeravondconcert, chr. muziek-
vereniging Sursum Corda

• Zelhem, tijdelijke reclameaanduidingen, 7 juli t/m 4 augustus 2008, stichting Zelhemse Zomerfeesten

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 11 maart 2008:
• Hengelo (Gld), aan mevr. M.F. van Muiswinkel is vergunning verleend voor het uitoefenen van

een horecabedrijf in de inrichting Gompertsdijk 11

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2008:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 20, gedeeltelijk veranderen kozijn in voorgevel
Verzonden op 12 maart 2008: 
• Halle, Zieuwentweg 7, veranderen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 10 maart 2008:
• Halle, Halle-Nijmanweg 12, uitbreiden woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 32, vergroten woning en bouwen erker, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 1B, gedeeltelijk vergroten woning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Okhorstweg tegenover nr. 3, bouwen bedrijfswoning, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Heidenhoekweg 7B, veranderen schuur tot woning, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Michelstraat 14, bouwen spoelwater kelder, verleend met toepassing  van artikel 50,

lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen 
Verzonden op 7 maart 2008:
• Drempt, Tellingstraat 7, slopen van een afdak
• Hengelo (Gld), Wassinkweg 1, slopen woning en drie schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Olburgen, Dierenseweg 4, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Toldijk, Hardsteestraat 16, slopen twee schuren en een loods, komt asbesthoudend afval vrij

Kapvergunningen
Verzonden op 11 maart 2008:
• Halle, Klaverdijk 7, vellen van één notenboom en één kersenboom, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 3, vellen van 250 m2 berken, eiken en esdoorns, herplant verplicht:

250 m2 inheems bosplantsoen
• Laag-Keppel, Wehlsedijk 2, vellen van twintig essen, herplant verplicht: 250 m2 inheems

bosplantsoen
• Vorden, Enzerinckweg 4, vellen van elf dennen, geen herplantplicht
• Vorden, Zutphenseweg 32, vellen van één beuk, één iep, één notenboom, één es, vijf sierappels,

geen herplantplicht
• Zelhem, Wisselinkweg 7, vellen van zeven populieren, herplant verplicht: zeven bomen (inlandse

eik, berk, beuk)

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 18 maart 2008:
• Halle, Halle-Heideweg 7, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Landstraat 9, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Petersdijk 14, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Zieuwentweg 2, voor verbranding nabij de Braamhorstweg in Halle
• Heelweg, Zelhemseweg 44, voor verbranding nabij de Marsseweg/Varsseveldseweg in Halle
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 5A, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Bronkhorsterstraat 8, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 6, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Koningsweg 4, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 1, voor verbranding nabij dit adres
• Keijenborg, Wiendelsweg 1, voor verbranding nabij dit adres
• Vorden, Reoordweg 2A, voor verbranding nabij dit adres, op meerdere dagen, te weten 23 maart,

24 juni, 28 september en 21 oktober 2088
• Vorden, Riethuisweg 3, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Baaksekampweg 4, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Nijmansedijk 8, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Stadsedijk 11, voor verbranding nabij dit adres

Aanlegvergunning
Verzonden op 18 maart 2008:
• Baak, Rozenstraat 5, voor het egaliseren en opbrengen van grond (ongeveer 15 centimeter) op

het perceel kadastraal bekend als Steenderen, sectie P, nummer 813

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de zomermarkt op 8 juni 2008 zijn de Kerkstraat, tussen de Laakweg en de

Gildeweg, en de Gildeweg, tussen de Dreef en de Kerkstraat, afgesloten van wegen voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een sponsorloop is de Bekveldseweg op 27 maart 2008 van 13.00 tot
15.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens een tentfeest is op 29 en 30 maart 2008 het Burgemeester Buddingh'plein
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een zomeravondconcert is op 15 juli 2008 de Kerkstraat, inclusief het plantsoen
rondom de N.H. Kerk, van 17.00 tot 22.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

• Zelhem, tijdens het NK-beach soccer is de parkeerplaats van sporthal De Pol, Vincent van
Goghstraat 72, van 5 juni 17.00 uur t/m 9 juni 2008 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het oranjepleinfeest is de Markt op 29 april 2008 van 12.00 tot 04.00 uur de dag
daarop volgend, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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

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.

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

B en w van Bronckhorst hebben op 11 maart 2008 besloten om:
• Vorden, voorrang kruising Nieuwstad/Beatrixlaan met de Willem Alexanderlaan/ Nieuwstad op

te heffen (zie ook het artikel elders op deze gemeentepagina’s) 

Mogelijkheden tot bezwaar 
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij b en w van Bronckhorst. In het bezwaarschrift
vermeldt u: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt, de reden waarom u bezwaar maakt. Vergeet niet uw handtekening onder het bezwaarschrift
te zetten.

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

Verkeersbesluit

Inspraak 'Structuurvisie bebouwd gebied gemeente Bronckhorst' 
(correctie publicatie)
Op de gemeentepagina's van vorige week stond abusievelijk vermeld dat een inspraakreactie op
'dit voorontwerp bestemmingsplan' naar voren kan worden gebracht. Dit moet zijn 'het voorontwerp
van de structuurvisie'. 

Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008
Zutphenseweg 99 Vorden'
B en w hebben op 11 maart 2008 het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008
Zutphenseweg 99 Vorden' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het wijzigingsplan voorziet in een functiewijziging 
van bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zodat een (fijn)timmerbedrijf gevestigd
kan worden op het perceel Zutphenseweg 99 in Vorden.

Het wijzigingsplan en het betreffende bestemmingsplan liggen van 20 maart t/m 30 april 2008
tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling,
tel. (0575) 75 03 70.

Tegen het wijzigingsplan kunnen belanghebbende gedurende de termijn van terinzagelegging
schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het wijzigingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn
in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-

Bestemmingsplannen
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rechtspraak van de Raad van State, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek
is beslist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied 2003 Bruinderinkweg' 
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 februari 2008 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2003 Bruinderinkweg' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn de volgende
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp:
• in artikel 3, lid 3 onder a van de voorschriften wordt de gezamenlijke maximale oppervlakte van

bedrijfsgebouwen, inclusief de dienstwoning, gewijzigd in 900 m2

• in artikel 3, lid 3 onder d van de voorschriften wordt de maximale goothoogte voor bedrijfs-
gebouwen gewijzigd in 4 meter

• in artikel 3, lid 3 onder d van de voorschriften wordt de maximale hoogte voor bedrijfsgebouwen
gewijzigd in 6 meter

• artikel 3, lid 3d wordt vernummerd tot artikel 3 lid 3e
• een nieuw artikel lid 3d wordt tussengevoegd, luidende: de overige bedrijfsgebouwen zijn

uitsluitend toegelaten binnen het vlak, dat nader op de plankaart is aangeduid met 'overige
bedrijfsgebouwen'

• de situering van de aanduiding dienstwoning op de plankaart wijzigt (om deze in overeenstem-
ming te brengen met de richtlijnen van het Gelders Genootschap)

• aan de plankaart wordt de aanduiding overige bedrijfsgebouwen toegevoegd.

Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van een bouwperceel voor een bestaand niet-agrarisch
bedrijf, zijnde een boomkwekerij, aan de Bruinderinkweg in Hengelo (Gld).

Het bestemmingsplan ligt van 20 maart t/m 30 april 2008 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 de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Degene die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een ieder voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn
van terinzagelegging bedenkingen tegen het bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de
voorkeur heeft) of mondeling inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. Schriftelijk kan
dit via Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, fax: (026) 359 94 80 of e-mail: post@gelderland.nl 
(o.v.v. REW/RO/BV). Mondeling kan dit op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur via tel. (026) 359 98 20.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 

Wet milieubeheer

B en w hebben op 11 maart 2008 het Groenstructuurplan 'In groene harmonie' in ontwerp vast-
gesteld. Met het groenstructuurplan worden beleid, aanleg en beheer van het gemeentelijke
groen in de kernen geharmoniseerd. Het plan vormt de toekomstvisie voor het openbaar groen
van de gemeente Bronckhorst (zie ook het artikel elders op deze gemeentepagina’s).

Op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst verlenen b en w inspraak. 
U kunt het plan inzien op de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor. Van 19 maart
t/m 16 april 2008 kunt u uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan b en w of mondeling aan
de medewerkers van de afdeling Openbare werken.

Inspraak groenstructuurplan

20 maart t/m 30 april 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Olburgen, Olburgseweg 42, een veranderingsvergunning voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Olburgen

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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten 
bij ons worden ingediend vóór 1 mei 2008. 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) 75 02 87.

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

Melding art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 20 maart
t/m 30 april 2008 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Doetinchemseweg 82, voor het veranderen van het loonbedrijf waarop het Besluit

landbouw van toepassing is 

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
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Op 2e paasdag, maandag 24 maart, wordt er in de gemeente Bronckhorst geen
afval ingezameld. In plaats daarvan worden de groene containers geleegd op 
zaterdag 29 maart. Zie ook uw afvalkalender 2008.

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575) 75 03 10, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur. 
Kijk ook eens op www.bronckhorst.nl > afvalsite.

Gewijzigde afvalinzameling
i.v.m. 2e paasdag
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Nu ook op internet

www.contact.nl

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

www.plus.nl

Wat een verschil.

Paasvoordeel
Geldig van donderdag 20 t/m zaterdag 22 maart 2008

12/08 Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.

PLUS
Luxe 
amandelstol 
met noten
Doos 650 gram
NORMAAL 3.99

2.99

PLUS
Fricandeau
100 gram
NORMAAL 1.75

0.99
100 gram

PLUS
Varkens-
filetrollade
Kilo
NORMAAL 12.48

6.99
kilo

Runder-
carpaccio
Met pijnboompitjes, 
Parmazaanse kaassnippers 
en balsamicodressing. 
Vers uit de koeling
Schaaltje ca. 130 gram
NORMAAL 3.38

2.98
130 gram

Tierra 
Buena*
Wijnen uit 
Argentinië.
Cabernet
Sauvignon, 
Chardonnay, 
Malbec, Merlot 
of rosé
2 flessen à 75 cl 
naar keuze
ELDERS 9.98

6.99
2 flessen

*Wij verkopen geen alcohol 
aan personen onder de 16 jaar.

Dit feestelijke hoofdgerecht hoeft 
alleen even in de oven. Twintig 
minuten later staat er een mals 
varkenshaasje met een verrassende 
vulling van roomkaas en spinazie op 
tafel. De zongedroogde tomaatjes 
en bieslook maken het helemaal af. 
Serveren met gebakkenaardappeltjes 
en een voorjaarssalade.

Ovenschotel ca. 500 gram 
NORMAAL 8.99 7.49

500 gram

Varkenshaas 
met roomkaas 
en spinazie

Verrassende maaltijdsalades 
met verse ingrediënten. 
Verkrijgbaar in de soorten: 
Oosterse garnalen, Kip-Coleslaw, 
Mozzarella-Tomaat en Zalm-Rucola.

Schaal 440-500 gram
NORMAAL 4.99

Maaltijdsalades

3.99

Warsteiner
Pils*
Krat 24 flesjes à 30 cl
ELDERS 11.89

7.99
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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 € 999,-
2 Gazelle Davos van € 949,- nu € 799,-
2 Gazelle Furore van € 999,- nu € 749,-
9 Giant Fusion n8 van € 849,- nu € 649,-
1 Gazelle Bahia k24 van € 699,- nu € 399,-
4 Giant Custum Lite hk27 van € 899,- nu € 549,-
4 Batavus Canyuca k24 van € 799,- 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 € 399,-
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,-
2 Gazelle Impulse van € 679,- nu € 499,-
4 Gazelle Instinct van € 579,- nu € 450,-
2 Gazelle Lite Line van € 1099,- nu € 849,-

ELEKTRISCHE FIETSEN NIEUW EN GEBRUIKT
16 Sparta elek. 2e hands vanaf € 399,-
6 Giant Twist elek. gebruikt vanaf € 695,-
30 Giant Twist 1 elek. van € 1899,- nu € 1499,-
2 Sachs elek. gebruikt nu € 449,-
4 Gazelle Easy Glider van € 2099,- nu € 1649,-

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

KINDERFIETSEN
Alle oude modellen nu met 20 tot 30% KORTING
Keuze uit 150 stuks

AKTIE LOOPT VAN 19 MAART T/M 24 MAART
2E PAASDAG GEOPEND!

MAGAZIJNVERKOOP
VOOR SPOTPRIJZEN

Ook voor
bedrijfsauto’s

Uitdeuken
zonder spuiten

Spotrepair Zorgeloos
schadeherstel

Handelsweg 7-11, 7021 BZ  Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Als
boem...
ho... is!
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Deze gewaarde show wordt altijd goed
bezocht zodat een ieder de laatste
trend op modegebied kan bewonde-
ren. Maar er was nog meer nieuws!

Voorafgaand werden de dames getrak-
teerd op een nieuw en bijzonder koek-
je bij de koffie: ‘het Achterkoekje’ dat
een dag voor de show net gepresen-

teerd was door Bakkerij Henry Schol-
ten uit Zelhem. Dit koekje viel duide-
lijk goed in de smaak bij de bezoekers
van de show. 

Zowel ’s morgens als ’s middags was er
een grote belangstelling voor de show.

Saai wordt het zeker niet deze zomer.
Er is volop kleur en vooral geel is weer
helemaal terug. De Pucci-printen mo-
gen zeker niet ontbreken en geven je
het gevoel terug te zijn in de jaren ze-
ventig. Wit, grijs en zilver geven een
zomers beeld en deze vind je ook weer

terug in de accessoires als tassen en
riemen. Mocht uw nieuwsgierigheid
zijn gewekt, breng dan rustig een be-
zoek aan de winkel.

Het Langeler Mode Team heet u van
harte welkom.

Veel kleur op voorjaar-zomermodeshow Langeler Mode

Woensdag 5 maart was er alweer een voorjaar-zomershow bij Langeler
Mode te zien.

De trend van de zomer wordt vooral kleurrijk. Bakkerij Henry Scholten uit Zelhem presenteerde 'het Achterkoekje' bij de koffie.

Na de succesvolle thema-expositie
rond de architect Pierre Cuypers (de

ontwerper en bouwer van deze kerk)
en de kerstgroepenexpositie kon de

balans over 2007 worden opgemaakt
en bleek het museum bijna 1500 be-
zoekers meer binnen haar muren te
hebben gehad dan in 2006. 

Ook dit jaar wil de Stichting met haar
70 vrijwilligers de bezoekers weer het
nodige bieden. De recente winterstop
is gebruikt om het Heiligenbeelden-
museum weer opnieuw in te richten
en een aantrekkelijke collectie van cir-
ca 500 heiligenbeelden voor u ten
toon te stellen, daarbij ondersteund
door een fraai klankbeeld van Fons
Rouwhorst en een beeldenroute, die
in een vernieuwde brochure is vastge-
legd. Thema expositie over rituelen
rond de dood   

Daarnaast is in het museum een speci-
aal thema belicht rond één van de
laatste taboes in onze maatschappij:
de rituelen rond de dood. Het grootste
deel van het expositiemateriaal is ons
welwillend ter beschikking gesteld
door Henk Ensink uit Deurningen,
maar ook anderen hebben aan de ten-
toonstelling bijgedragen. Hierbij zijn
vele zeer oude voorwerpen aanwezig,
zoals relikwieën, grafkistjes en ge-
bedskistjes, maar ook oude grafkrui-
sen, lijkwaden, bedienstellen en zelfs
vruchtbaarheidsbeeldjes uit Afrikaan-
se missielanden.

De geëxposeerde voorwerpen en de be-
schreven gebruiken hebben uiteraard
betrekking op het rijke 'roomse 'verle-
den, maar in een speciale themabro-
chure wordt ook aandacht besteed
aan de gebruiken in andere godsdien-
sten, zoals Boeddhisme, Hindoelsme,
Jodendom, Islam en de Protestantse
kerken.

Tijdens de openingstijden van het mu-
seum wordt ook de grafkapel van de
familie van Dorth tot Medler op het te-
genover de Antoniuskerk gelegen
R.K.Kerkhof, voor het publiek openge-
steld. De Stichting hoopt dat zowel de
monumentale Cuyperskerk, het kerk-
hof en de bij de kerkelijke bestem-
ming passende tentoonstelling zeker
in het jaar van het religieus erfgoed
zich ook dit jaar weer in een toene-
mende belangstelling mogen verheu-
gen. Nadere informatie is ook te vin-
den op de website: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Heiligenbeeldenmuseum vanaf Pasen
weer geopend

De Stichting Vrienden van de kerk op de Kranenburg stelt de St. Antonius-
kerk aan de Ruurloseweg op 2e Paasdag(24 maart) en vervolgens iedere
dinsdag, donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur weer voor het publiek
open.

Net als vorig jaar was ook nu voor het
sluiten van de inschrijvingstermijn
het toernooi al vol. Tennisduo’s uit de
hele regio hadden zich ingeschreven.
Naast veel eigen leden kon De Nieuwe
Hellewei ook van andere Bronckhor-
ster tennisverenigingen deelnemers
begroeten. Met name Het Elderink en
Socii waren goed vertegenwoordigd.
Van donderdag 6 maart t/m zaterdag
15 maart werd er iedere avond en in
het weekeinde overdag getennist. De
avondwedstrijden werden soms geteis-
terd door de weergoden maar geluk-
kig voor de organisatie kon alles vol-
gens schema gespeeld worden. Hier-
door werden de halve finales op vrij-
dag 14 maart gespeeld en was zater-
dag 15 maart de finaledag. Vanaf 12
uur werden onder perfecte weersom-
standigheden acht finales gespeeld.
Het talrijke publiek op het terras kon
genieten van enkele spannende partij-
en. Om 17.15 uur werd in het heren-
dubbel 5 het laatste punt van het toer-

nooi gemaakt, waarna na de prijsuit-
reiking opnieuw een succesvolle edi-
tie van dit jaarlijkse tennisevenement
kon worden afgesloten.
Uitslagen:
Gemengd dubbel 8: 1. Japke Bruins en
Gerrit Keuper; 2. Dini en Guus Groot
Tjooitink. Gemengd dubbel 7: 1. Uschi
van Ooik en Tim Leferink; 2. Vera Out
en Peter van der Wal. Dames dubbel 7:
1. Thea Hulleman en Wineke Spaan; 2.
Jannie Eskes en Sija van Ewijk. Heren
dubbel 7: 1. Fred Ruiterman en Peter
van der Wal; 2. Adrie van Braak en
Koos Bloemsma. Gemengd dubbel 6: 1.
Patricia Matser en André Roth; 2. Diny
en Marti Bulten. Dames dubbel 6: 1. Jo-
ke Meulenveld en Jenny van Wanrooy;
2. Michelle Bleumer en Marianne de
Groot. Heren dubbel 6: 1. René Nijhuis
en Emiel Snelder; 2. Maarten Huis-
man en Bob Verheul. Dames dubbel 5:
1. Annet Tijmes en Jolanda Wolthuis.
Heren dubbel 5: 1. Bert Nieuwenhuis
en Emiel Snelder.

Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei Steenderen

SNS Regio Bank toernooi
wederom groot succes

Ook de 12e editie van het SNS Regio Bank toernooi was een groot succes.
Dit 25+ dubbeltennistoernooi van tennisvereniging De Nieuwe Hellewei
in Steenderen staat in de verre omtrek bekend om zijn gezelligheid. Daar-
naast is het voor de tennissers een uitstekende opwarmer voor de nade-
rende voorjaarscompetitie.

Bob Verheul (l.) en Emiel Snelder.
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

UW BELASTINGAANGIFTE 2007
Voor het invullen hiervan houden wij een belastingspreekuur.
Tot en met 15 april elke dinsdagavond van 7 tot 8 uur.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken.
Mocht u niet kunnen komen, dan komen wij bij u thuis.

Let op:
Ook indien u geen aangifte hebt ontvangen is het in veel gevallen
mogelijk om toch teruggave te krijgen.
Wij informeren u hierover graag geheel vrijblijvend.

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Telefoon 0575 - 46 22 16

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
elke woensdag in maart, 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

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd

(vergoeding door zorgverzekeraars)

Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’

De Gaikhorst 2    7231 NB Warnsveld

Telefoon (0575) 52 64 76

Wij zijn op zoek naar een:
INTERIEURVERZORGSTER M/V
± 10 uur per week

Ben jij beschikbaar op maandagen en vrijdagen en
woon je in de buurt van Ruurlo?
Dan wordt jij misschien wel onze nieuwe collega!
Bel 0573-461221 en vraag naar Marijke 
(woe t/m vrij) of mail naar info@sikkeler.nl

Buitengoed ’t Sikkeler, Ruurlo 

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

5 maart 2006 door Ecopart Milieu-adviseurs een

melding op grond van de Wet bodembescherming

ingediend.

Ecopart Milieu-adviseurs heeft gemeld dat de 

bodem op de Velswijkweg 3 in Zelhem, gemeente

Bronckhorst verontreinigd is. Ook heeft Ecopart

Milieu-adviseurs een saneringsplan ingediend, waarin

staat hoe men deze verontreiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij de

zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent dat

het besluit op grond van de melding niet gedurende

zes weken ter inzage zal worden gelegd. Wel kunnen

belanghebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van onze

besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw

reacties toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Onderafdeling

Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Milieuklachten- en informatiecentrum,

telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 14 maart 2008

zaaknummer 2008-003925

Bodemverontreiniging Velswijkweg 3 in Zelhem,

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Voor de hoofdvestiging zijn wij op zoek naar een fulltime

Productieleider m/v

Onze productieleider Leon Derksen heeft ervoor gekozen 

zijn eigen bedrijf in de hengelsport verder uit te bouwen. 

Door zijn vertrek zoeken wij een opvolger die deze veelzijdige

functie wil aanvaarden binnen de vestiging in Vorden. 

In deze functie heeft u de dagelijkse leiding over de 

grafische productie in de prepress, drukkerij en afwerking. 

De afwerking wordt aangestuurd door een voorman. 

De afdelingen zijn ingericht met zeer moderne computer-

gestuurde apparatuur. De productieleider vervult ook een

belangrijke rol in de ontwikkeling van de kwaliteitscertificaten.

De persoon die binnen ons profiel past, is enthousiast over 

het grafische vak, heeft goede grafisch technische kennis, 

denkt klantgericht en voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf

waar de Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie

en CV t.a.v. de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:

vacatures@weevers.nl

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met ruim 

60 medewerkers, ISO 9001-, FSC- en milieu-gecertificeerd.

Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij een ontwerpstudio 

in Zutphen, een kleinere digitale drukkerij in Lichtenvoorde met een

filiaal in Groenlo, een IT-bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren

in Ruurlo en Zelhem. 

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste zin

van het woord is Drukkerij Weevers ook uitgever van verschillende

weekbladen.

GRANDIOZE PAASSHOW
DUS ..... KIJK, RIJ EN

GENIET TIJDENS

ONZE PAASSHOW

EN PROFITEER

VAN AL HET

PAASVOORDEEL.

R e e d s  5 4  j a a r  u w  o f f i c i ë l e  F i a t  d e a l e r

2E PAASDAG
OPEN

10.00 TOT
17.00 UUR

BOOMZORG

• Wordt uw tuin te vol?
• Groeit een boom tegen uw huis?
• Wordt het te donker?
• Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw bomen?

Bel ons voor advies, snoeien of kappen.

Gewoonlijk klimmen wij in de boom. Zo kunnen wij
vrijwel elke boom snoeien of kappen. Veilig, snel en
voordeliger dan met een hoogwerker.

Erik Mak • Ruurloseweg 81B • Vorden • 0575 55 50 78



UITSLAGEN
Zaterdag 15 maart
Vorden A1 - VVG '25 A1 7-0
Vorden A2 - Zelos A2 4-1
Vorden B1 - Go Ahead D. B1 4-1
Vorden B2 - Helios B3 0-3
Ruurlo D1 - Vorden D1 1-3
Vorden D2 - FC Zutphen D3 14-0
Be Quick Z. D1 - Vorden D3 1-7
Vorden D4 - DZC '68 D6  5-0
Vorden E1 - Gaz. Nieuwland E1 afg.
Vorden E2 - SBC '05 E1 0-1
Vorden E3 - FC Zutphen E8  4-1
FC Zutphen E4 - Vorden E4  5-2
Halle E3 - Vorden E5  8-7
Concordia-W F1 - Vorden F1 9-1
Vorden F2 - Brummen F7  3-3
Warnsveldse Boys F7 - Vorden F3  1-3
Keijenburg. Boys F3 - Vorden F4  4-2
Warnsveldse Boys F11 - Vorden F5 1-3
Angerlo Vooruit F3 - Vorden F7  19-0

Zondag 16 maart
Vorden 1  - Brummen 1 afg.
Vorden 2  - WVC 4  afg.
Vorden 3  - HSC '21/Brein 4 afg.
Lochuizen 2  - Vorden 4 5-1
Loenermark 9  - Vorden 5  afg.

PROGRAMMA
Zaterdag 22 maart
Vorden 2  - Grol 3 16:30
Vorden 3 - RKZVC 3 16:30
Grol B1 - Vorden B1  12:30
FC Zutphen B3 - Vorden B2 11:00
Brummen D1 - Vorden D1  12:00
Vorden D4 - Brummen D4M 09:00
Vorden E1 - Be Quick Z. E1 11:00
Vorden E3 - Be Quick Z. E3  11:00
Vorden E4 - VIOD E6  10:00
Vorden F2 - Warnsv. Boys F10  09:00
Pax F7M - Vorden F3  09:15
Oeken F3 - Vorden F4  09:15
Keijenb. Boys F3 - Vorden F5 11:00
Brummen F10 - Vorden F6 11:00
Vorden F7 - VIOD F10 09:00

Vo e t b a l

MEDDO 1 - RATTI 1
Onder slechte weersomstandigheden
ging de wedstrijd tussen Meddo en
Ratti gewoon door. Het veld was goed
te bespelen, al werd het gaandeweg de
wedstrijd wel steeds zwaarder. 

De weergoden speelden redelijk mee.
Zware buien bleven uit. Ondanks het
slechte weer was er een goede publie-
ke belangstelling, zeker ook vanuit
Kranenburg. Beide ploegen begonnen
gedreven aan de eerste helft en deden
niets voor elkaar onder. Echte kansen
bleven dan ook uit. 

Na een half uur spelen verspeelde kee-
per Wouter Gudde in de opbouw de
bal waar Meddo van profiteerde en op
voorsprong kwam. Een domper voor
Ratti dat zich voor rust voetballend
niet wist te herstellen. Omdat Meddo
niet gevaarlijk werd, bleef het 1-0 tot
de rust.

Na rust begon Ratti veel beter dan de
tegenstander. Sander Roelvink viel
sterk in en A-junior Koen Klein Heer-
enbrink speelde na rust zeer sterk. Col-
lectief werd de tegenstander vastgezet. 

Meddo kwam alleen via een aantal
cornerballen dicht voor Rattikeeper
Gudde. Die herstelde zich na rust zeer
knap van zijn ongelukkige moment
en sleepte de ploeg er bij de cornerbal-
len door.

Via een mooie aanval, opgebouwd
vanaf een doeltrap, wist Michiel Gud-
de de bal op een presenteerblaadje te
leggen voor Ruud Mullink die simpel
binnen kon schieten. Een goede goal
na een mooie aanval. De gelijkmaker
was verdiend.

Ratti rook dat er meer te halen viel.
Meddo werd onrustig en Ratti sterker.
Koen Klein Heerenbrink was dichtbij
met een boogbal op de paal en een
schot van Ruud Mullink ging voor-
langs.

Michiel Gudde bleek het laatste half
uur een ware plaag voor de verdedi-
ging van Meddo. Keer op keer snelde
hij langs zijn directe tegenstander en
zorgde voor veel gevaar. Hieruit kwam
in de 85e minuut de winnende treffer.
Gudde zelf controleerde de bal, speel-

Vo e t b a l

DASH ZET GOEDE STAP 
RICHTING KAMPIOENSCHAP
De volleybaldames van Dash hebben
inmiddels een uitstekende uitgangs-
positie verworven voor hun tweede
kampioenschap op rij. Dit seizoen in
de Regio Divisie Oost. Ze staan nu veer-
tien punten voor op Boemerang uit Ei-
bergen met nog vier wedstrijden voor
de boeg. 

De dames uit Vorden kwamen van het
weekend in actie tegen de reserves van
Havoc. Dash dicteerde het spel en
speelde als het ware met de tegenstan-
der. De dames uit Haaksbergen slaag-
den op eigen terrein er niet in een set
te winnen. 

Dash nam brutaal alle punten mee te-
rug naar de gemeente Bronkhorst. De
coaches Carlo Schutten en Ellen
Leunk beschikten over een compleet
fitte selectie en konden naar harten-
lust wisselen. 

De eerste set verliep soepel, Havoc
kreeg 17 punten mee. De tweede set
werd spannender, maar de dames uit
Vorden hielden het hoofd koel en
wonnen met 22-25. 

In de derde set, waarin er uiteindelijk
20-25 op het scorebord stond, werd
Dash geholpen door de arbiter. Het ar-
bitraire duo, wat overigens maar ma-
tig in vorm was, besliste op de stand
20-22 in het voordeel van de Vorden-
sen. Daarop schoot een speelster uit
Haaksbergen uit haar slof, die door de
scheidsrechter met een gele kaart
werd beloond. Zo was de 'dubieuze'
service van Diewertje Pelgrum ineens
twee punten waard! 

Marije Heijink mocht haar plaats in-
nemen voor de laatste service en ze be-
nutte deze prima. In de laatste set ver-
dedigde Dash steeds een voorsprong,
maar werd het aan het eind van de set
nog even spannend. Aangemoedigd
door hun eerste damesteam en wat
(voetbal)supporters dachten de dames
uit Haaksbergen nog een set mee te
kunnen pikken, maar helaas voor hun
werd het 22-25 voor Dash. 

De huidige situatie in de Regio Divisie
levert het volgende plaatje op. Dash
speelt op 29 maart thuis om 17.00 uur
tegen DeVoKo dames 2 uit Denekamp. 

De avond ervoor is echter ook van be-
lang als Boemerang afreist naar En-
schede voor een confrontatie met de
potentiële nummer drie Harambee.
Mocht Boemarang twee of meer pun-
ten laten liggen in Enschede, dan kan
Dash de dag erop kampioen worden.
Indien de dames uit Eibergen slechts
één of geen een punt gunnen aan hun
tegenstander, dan wordt het Vordense
kampioensfeest een week uitgesteld.

Vo l l e y b a l

de twee man uit en schoot knap bin-
nen. De stormloop in de laatste vijf mi-
nuten werd goed doorstaan en Ratti
kon na een zware wedstrijd verdiend
drie punten bijschrijven. 

UITSLAGEN
Dinsdag 11 maart 
AZC B3 - Ratti B1C afgelast

Zaterdag 15 maart
Ratti 4 - FC Zutphen 10 (zat) 2-8
Ratti A1CD - Steenderen A1 4-2
Ratti F1C - Warnsveldse Boys F5 4-0
Ratti F2 - Vorden F6 0-6
Steenderen C2 - Ratti C1C 10-0
SBC '05 D2 - Ratti D1CD ?
Hoven De E2 - Ratti E1C 3-2

Zondag 16 maart
Ratti DA1 - SHE DA1 (zon) afgelast
Meddo SC 1 - Ratti 1 (zon) 1-2
Lochem SP 7 - Ratti 2 (zon) afgelast
Pax 8 - Ratti 3 (zon) afgelast

PROGRAMMA
Zaterdag 22 maart
16:30 Ratti 1- SVBV 1 Sener, K.
16:30 Ratti 2- Reunie 4
10:00 Ratti F1C - SBC '05 F2 
11:00Ratti F2 - Dierense Boys F1 

Zaterdag 22 maart
15:00 DZSV 5- Ratti 4 (zat)
11:30 VIOD D6C - Ratti D1CD

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

Laatt uww krantendrukwerk
onzee zorgg zijn

Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij Weevers Elna
Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Drukkerij Weevers Emaus
Nieuwstad 17a • 7141 BC Groenlo

Tel. (0544) 461828 • Fax (0544) 465984
E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

‘Wij zoeken collectanten!’

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot en met 31 mei. Dan gaan we weer
alles op alles zetten om zoveel mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met epilepsie.
Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die mensen met epilepsie u heel dank-
baar zullen zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl
Atrid Joosten, ambassadeurAtrid Joosten, ambassadeur

VORDENSE
STOET
NU VOOR

€ 1.95

HARDE
BROODJES

NU 3 VOOR

€ 1.00

BROODJE VAN DE WEEK

BROODJE
GEZOND

€ 2.10

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 18 t/m 22 maart.

KUKELVLAAI

KLEIN € 7.50

GROOT € 11.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept
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Zondag 16 maart Lenterit, Hamove toertocht voor Motoren, inschrijven Varsselse molen
vanaf 9.30 uur.

Zondag 23 maart Paasvuur Velswijk, hoek Schooltinkweg-Kruisbergseweg 19.30 uur.
2e Paasdag (24 mrt) Individuele open zondag meubel Hengelo, aanvang: 11.00 uur.
Zondag 13 april Modeshow Sporthal de Kamp.
Zondag 20 april Individuele open zondag mode, dweilorkesten concours.
Vrijdag 25 april Kunst voor Kinderen op de Bleek. Aanvang: 19.00 uur.
Zaterdag 26 april Voorjaarsmarkt: paarden- en ponymarkt Centrum Hengelo Gld

Aanvang: 8.00 uur.
Zaterdag 26 april Voorjaarsconcert Concordia. Sporthal de Kamp, aanv.: 20.00 uur. 
Donderdag 1 mei Hemelvaartsdag Broodlevering bij de Muldersfluite Locatie Zel-

hemseweg te Hengelo Gld. 
Zondag 4 mei Lentetocht voor motoren KMC. Cafe Evers Keijenborg start 9.15 uur.
Zaterdag 24 mei 1e dag Wegrace Hamove ONK, 3 Landen Cup en ICGP.
Zondag 25 mei 2e dag Wegrace Hamove ONK, 3 Landen Cup en ICGP.
Zondag 25 mei Concours Hippique LR de Bosruiters. De Hietmaat, aanv.: 9.00 uur.
Zondag 1 juni Knock-out pocketbike race Slick'96.
Zondag  8 juni Individuele open zondag Hengelo Gld.
Zaterdag 21 juni Keuring Wehlspony's +wedstrijddag. De Hietmaat., vanaf 9.00 uur.

VVV kalender 2008

Op maandag 24 maart (2e Paasdag), zal
pastoor Hogenelst uit Keijenborg een over-
denking houden. Ds. Marianne Bernard
uit Wichmond verzorgt een overdenking
voor de uitzending van maandag 31
maart.
Voor maandag 7 april is de heer Rien Baa-
uw uit Wichmond uitgenodigd om een
bijdrage te leveren aan het programma.
Radio Ideaal zal op zondag 23 maart (1e

Paasdag), vanaf 10.00 uur een kerkdienst
uitzenden van de Vrijzinnige Geloofsge-
meenschap NPB (Zelhem). In deze dienst
gaat voor mevrouw J.M. van Kampen. Op
zandag 6 april wordt vanaf 10.00 uur een
dienst uitgezonden vanuit de kerk van de
Hervormde Gemeente Vorden. Ds. J. Kool
is voorganger in deze dienst.
Het programma 'De Muzikale Ontmoe-
ting' wordt iedere maandagavond tussen
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via Radio
Ideaal. Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen
muzikale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via het tel.nr. (0314)
62 40 02.

Kerk en Radio
In het interkerkelijke programma 'De
Muzikale Ontmoeting' bij Radio Ide-
aal zijn voor de komende uitzending
weer studiogasten uitgenodigd.

Agnes Raben (1949) is de één na
jongste van dertien kinderen uit
een boerengezin in Meddo, bij Win-
terswijk. 
Op haar 16de ging ze naar Eindho-
ven om als leerling B-verpleegkun-
dige in de psychiatrie te werken. “Ik
deed een theorie en praktijk oplei-
ding in de Rijks Psychiatrische In-
richting (RPI), en woonde daar in-
tern” vertelt ze. “Het leek me inte-
ressant. Een opleiding HBO-V be-
stond toen nog niet.”.
“Na een tijdje ging ik met een vrien-
din extern wonen in een kippen-
hok,” lacht ze. “Daar had in de oor-
log een gezin met dertien kinderen
gezeten.” Ze verdienden niet veel
geld en de huisraad kwam van de
gemeentelijke stortplaats vlakbij de
boerderij. Ondanks het primitieve
bestaan hadden ze er een ontzet-
tend leuke tijd. “We hadden nooit
het gevoel dat we arm waren.”

In 1969 onderbraken de twee stu-
dentes hun opleiding voor drie
maanden om mee te doen aan een
experimenteel toneelstuk georgani-
seerd door de Stichting Rotterdams
Studenten Toneel met Peter de
Baan als regisseur. “We deden veel
theaterervaring op. Elke dag work-
shops en elke avond een individue-
le act in de spot.“ Na het toneel-
avontuur maakten ze in Warnsveld
hun opleiding af in de psychiatri-
sche inrichting Het Groot Graffel,
nu GGNet.
Een wereldreis op de fiets werd het
niet, Agnes kwam tot Marseille en
plukte onderweg druiven en maak-
te sieraden.. Haar fietsvriendin ont-
moette al eerder een Nederlandse
boer in Frankrijk. “Ik ging altijd
naar jeugdherbergen toe,” vertelt
ze enthousiast. “Daar ontmoette je
mensen die ook aan het reizen wa-

ren, dat was echt fantastisch.“
Ze ging met de trein terug naar Ne-
derland voor de bruiloft van haar
broer. Het was de bedoeling om te-
rug te gaan, maar zij ontmoette
kunstenaar Jan Rozeboom (1945-
1982). “Toen ben ik in Rotterdam
blijven plakken. De fiets is in Frank-
rijk gebleven.”

Agnes deed de docentenopleiding
voor verpleegkundigen in Rotter-
dam, gaf les in Middelharnis en
werkte daar mee met het opzetten
van een opleiding voor Zwakzinni-
genzorg. “Jan kwam bij me wonen,
maar we wilden allebei terug naar
deze omgeving,” vertelt ze. Het leu-
ke huis in Vorden werd eind 1975
gekocht. Na het opknappen van het
huis begon Agnes er een winkeltje
met zelf bedachte en handgemaak-
te artikelen voornamelijk van wol.

Een vakantie in Griekenland was zo
geweldig dat ze er later dat jaar een
half jaar wilden gaan wonen en
werken. Ze verhuurden hun huis.
Na drie maanden overleed Jan plot-
seling aan een hartstilstand, hij
was 36. “Jan was een gedreven kun-
stenaar, maakte mooi werk, had
steeds tentoonstellingen en ver-
kocht steeds beter,” vertelt Agnes
over die tijd. “Hij had in opdracht
van Drukkerij Weevers twaalf kas-
teeletsen gemaakt voor de kalen-
der. Twee dagen voor zijn dood kre-
gen we de kastelenkalender te zien
en hoorden we dat hij al was uitver-
kocht. Het is in Nederland zijn laat-
ste werk geweest.”
De dood van Jan was een schok
voor iedereen die hem kende. Na
meer dan een jaar begon Agnes
met het verbouwen van het huis, ze
wilde alles lichter. “Een soort sym-
bolisch iets, dat lichter maken,” ver-

telt ze. “Dat ik met de Galerie be-
gon, kwam ook door de inspireren-
de tijd die ik met Jan gehad heb,” zo
legt ze de start 15 jaar geleden uit.
“De rijkdom van kunst als een on-
uitputtelijke bron heb ik met en
door Jan intens en van dichtbij er-
varen.” 

Agnes reist graag. In Griekenland,
Tsjechië en Duitsland heeft zij veel
contacten met kunstenaars. Afgelo-
pen zomer, ruim 25 jaar na Jan zijn
dood, maakte ze in Filiatra en in
Athene drie tentoonstellingen met
zijn schilderijen, tekeningen en
aquarellen, die het Griekse land-
schap en de mensen als onderwerp
hadden. “Het was een diepe wens
van mij om dit deel van Jan zijn
werk daar ooit tentoon te stellen,
en het werd een groot succes”. Op
de Nederlandse Ambassade in
Athene is net afgelopen week een
boek gepresenteerd ter herinnering
aan deze tentoonstellingen. Het
boek werd gemaakt op initiatief
van de Gemeente Filiatra . 

Agnes Raben maakt tentoonstellin-
gen. “Ik kies professionele kunste-
naars, die kwalitatief goed werk
maken,” stelt ze. “En dat is niet al-
tijd de smaak van iedereen. Maar ik
wil trouw blijven aan werk waar ik
achter sta.” Ze nodigt kunstenaars
uit om in haar galerie, interessant,
oorspronkelijk werk te exposeren
wat ook gekocht kan worden. De
tentoonstellingen met beeldende
kunst, 3D-design of toegepaste
kunst worden steeds voor een peri-
ode van zes tot acht weken inge-
richt. Galerie Agnes Raben is deel-
nemer en mede-organisator van de
KunstZondagVorden. “Ik vindt het
leuk om in Vorden aan iets mee te
doen.” 

Tijdens de Kunst10Daagse zijn in de
galerie werken van Arno Kramer en
Rineke Marsman, beiden uit Broek-
land bij Deventer, te bezichtigen. 

ARNO KRAMER 
Voor Arno is tekenen de enige disci-
pline die hij toepast. In zijn tekenin-
gen is een bewuste combinatie van
figuratieve en meer abstractere ele-
menten te zien. Lange tijd vormde
het vrouwelijk lichaam en torso,
handen en voeten het uitgangpunt
voor zijn werk. In het nieuwste
werk heeft het dier een belangrijke
rol. De uitvoering is heftiger in ab-
stractie en preciezer in figuratie.

RINEKE MARSMAN 
Bij Rineke vormen kinderportret-
ten het startpunt. Meestal kinderen
die aan hun lot zijn overgelaten en
een onzeker bestaan hebben aan de
rand van de maatschappij.
Marsman maakt schilderijen, teke-
ningen en litho’s. Door toevoeging
van borduursels en kralen geeft zij
haar werk een andere gelaagdheid
en betekenis.
Werk van beide kunstenaars is re-
gelmatig te zien in exposities in Ne-
derland en het buitenland en is op-
genomen vele collecties van musea,
bedrijven en particulieren

Galerie Agnes Raben, Nieuwstad
20, 7251 AH Vorden, telefoon (0575)
551647. Openingstijden vrijdag, za-
terdag, zondag en maandag van
12.00-17.00 uur. Informatie 
galerieagnesraben@hetnet.nl 
en www.galeries.nl/agnesraben

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Galerie Agnes Raben

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal
plaatsvinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule:
Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoon-
stellingsruimten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in
Bronckhorst laat beleven. Nieuw is de podiumkunstenagenda, die in
de Bronckhorst Kunst&Cultuur Natuurlijk-gids zal worden vermeld.
De organisatie wil Podiumkunstenaars de gelegenheid geven hun
podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse evenement.
In Galerie Agnes Raben zijn vanaf 25 april, de start van de
Kunst10Daagse, tot en met 15 juni, tekeningen van Arno Kramer en
schilderijen en tekeningen van Rineke Marsman te bezichtigen.

Agnes Raben.

Na al enkele succesvolle optredens en de
eerste stappen naar eigen werk, is Moon-
yard op weg naar het maken van een cd.
Een lange, maar vooral creatieve weg. De
band reist tot op heden van plek naar plek
om te werken aan hun repertoire. Muziek
en logistiek. Ze worden er "logisziek" van!
Geen ideale combinatie dus, voor deze
gretige muzikanten. Een vaste oefenruim-
te in de omgeving van Vorden is dan ook

een langgekoesterde wens van de Moon-
yarders. Een vaste basis waar de band kan
reperteren en werken aan hun nieuwe cd.
De ruimte hoeft niet heel groot te zijn,
maar wel goed afsluitbaar, droog en voor-
zien van elektriciteit. Voor o.a. de (geluids-
dichte) inrichting  kan Moonyard zelf zor-
gen. Één of  twee avonden in de week wil-
len de heren graag aan de slag in hun
nieuwe oefenruimte. Enthousiaste, mu-
ziekminnende, ruimdenkende, maar
vooral ruimtehèbbende mensen die
Moonyard aan de zo wenselijke oefen-
ruimte willen helpen, kunnen bellen met
Stef Woestenenk: 0575-548343. 
Op www.moonyard.nl is de groep ook te
zien, te horen en te bereiken.

Moonyard zoekt oefenruimte
De band Moonyard is van start. Een reper-
toire, een website, een link op youtube,
optredens... geen reden tot klagen voor de
mannen van deze ro(n)ckende band, zou
je denken. Klagen doen ze dan ook niet.
Maar een grote wens is er wel!

Op dinsdag 25 maart vergadert de fractie in Steende-
ren.  Iedereen is vanaf 20.00 uur van harte welkom bij
Hotel Café Heezen, J.F.Oltmansstraat 5. Aan de orde
komt dan de gemeentepolitiek, aan de hand van de
agenda van de komende raadsvergadering.

Een paar onderwerpen: het definitieve ontwerp voor
het nieuwe gemeentehuis en het jeugd- en onderwijs-
beleid.  Verder kan elke aanwezige eigen punten naar
voren brengen. 

D66 heeft gemerkt dat er veel leeft in de gemeente. De
fractie wil hierover graag met de inwoners van Bronck-
horst van gedachten wisselen. De politiek is er immers
voor de mensen.

D66 in Steenderen
De gemeenteraadsfractie van D66 houdt regelma-
tig openbare fractievergaderingen op wisselende
locaties in Bronckhorst.

ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

ROMAS Grondwerken BV • Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen • 0575-560223
Rob Masselink • De Eiken 20 • 7221 GK Steenderen • 06-10180092

GRONDWERKEN B.V.

NIEUW
Voor al uw grond- en sloopwerkzaamheden
kunnen we u voorzien van: 

- graafmachine’s - mobiele kraan
- rupskraan
- minikranen

- transport - containerwagens
- tractor met kieper

- afvalcontainers in diverse maten

- zandleverancies van - tuingrond
- ophoogzand
- grind

- straatwerkverharding - gebroken puin

- levering van stenen - sierstenen
- nieuwe stenen
- gebruikte stenen

ook voor al uw straatwerkzaamheden



Het Thema deze avond is; De sociale
kaart. Welke hulp kan ik waar halen
met betrekking tot dementie? Er is de-
mentie geconstateerd, hoe nu verder?
Dementie veroorzaakt niet alleen ver-
geetachtigheid, maar bijvoorbeeld
ook achteruitgang van lichaamsfunc-
ties. In veel gevallen kom je met hulp
thuis een heel eind. 
Heeft u behoefte aan informatie over
wonen, zorg of welzijn? Zou u graag
als mantelzorger voor uw partner/ou-
der die lijdt aan dementie een mid-
dagje gezelschap hebben zodat u er
even tussenuit kunt? Heeft u hulp/ on-
dersteuning nodig bij het aanvragen
van personen alarmering, thuiszorg,
persoonsgebonden budget (PGB), wet
maatschappelijk ondersteuning
(WMO), hulpmiddelen, vervoer, aktivi-
teiten voor ouderen, uitleg van voor-
zieningen enz.
Voor al deze vragen en voor nog veel
meer kunt u terecht bij de Stichting
Bevordering Welzijn Ouderen. In het
Alzheimer Café is op woensdagavond
19 maart Mevr. Judith Kroes, ouderen-
adviseur in Zutphen/Warnsveld, te
gast om u te informeren over de dien-
sten die de Stichting Bevordering Wel-
zijn Ouderen biedt en bij welke instan-
ties u voor de verschillende soorten
hulp en ondersteuning terecht kunt.
Maar ook voor advies bij het maken
van een moeilijke keuze. Samen met u
en (een) eventuele mantelzorger(s),
kijkt de ouderenadviseur welke hulp
of ondersteuning bij uw sitautie het
beste aansluit.
Het Alzheimer Café is een trefpunt
voor mensen met dementie, hun part-
ners en vrienden. Ook hulpverleners
en andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De gasten praten met
elkaar over dingen die ze meemaken,
over dementie en over de mogelijkhe-
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Niet meer uit de grote festivaltenten
weg te denken en steeds minder op
het kleine podium te zien , maar de ro-
mantiek van de kleine zaal/kroeg gaat
toch in het rock en roll-bloed zitten….

Om de boel nog meer op te leuken en
omdat onze dorpsheld Feiko dat zo
leuk vindt komen de dappere mannen
van KAS BENDJEN het ultieme feestge-
voel tot een waar climax opzwepen.
Tip van de week; Kompt-op-tiet! Af-
traptieten: Shitt begint ong. 21:25 en
als Niels wil BLASEN dan kommen de
Kasbendjenezen het podium opvlie-
gen.

Shitt Happens is gek op feestjes en
met hun repertoire lukt dat ook! Ze
spelen covers van o.a. AC/DC, The
Sweet, Kim Wilde en Shocking Blue.
Maar ook van The Rascalls, Blondie en
The Romantics. Deze nummers wor-
den geheel naar eigen inzicht ge-
speeld…Daarnaast heeft Shitt Hap-
pens een aantal eigen nummers op
het repertoire staan. 

Momenteel is de band druk bezig met
de voorbereidingen voor 6 fonkelnieu-
we eigen nummers, die in maart en
april worden opgenomen. De band be-
staat dit jaar namelijk maar liefst 10
jaar en dat wordt eind dit jaar groot
gevierd met o.a. een CD-presentatie.

Shitt Happens met Kas Bendjen in de
Bierkaai.
Zaterdag 22 maart a.s. zal Kas Bendjen
aantreden voor een inmiddels jaar-
lijks paashazenbal-en dansfestijn in
Cafe de Bierkaai in Baak. 

Deze avond zal Kas Bendjen weer alles
uit de  flightcase halen om er een ge-
weldig feest van te maken.  Voor dit
wervelende optreden zullen instru-
menten gebruikt gaan worden die de
akoestiek van een volle Bierkaai tot
zijn volste recht te doen laten komen.

De heren van de Kas Bend zijn mo-
menteel druk met het verkopen van
de nieuwste CD, welke is  voorzien van
een groot aantal nieuwe nummers
waaronder het zeer hitgevoelige Sex
en Bier, vorig jaar live opgenomen tij-
dens het Paazhazenbal in De Bierkaai
en een aantal van deze nummers zal
op zaterdag 22 maart ten gehore ge-
bracht gaan worden. Dus wil je graag
weer eens een avondje ouderwets te-
keer gaan…….
Kom dan op tiet want vol = vol

Let there be rockjes
BACK IN BOAK-CITY, Shitt happens weer in De Bierkaai!

Het duurt effe, het koste de nodige
mailtjes ,sms-jes en telefoontjes en
het geduld wordt nu dan eindelijk
beloond. De dames van Shitt Hap-
pens staan op veler verzoek weer
op het inmiddels zwartgeblakerde
rock-podium van de Boakse mu-
ziektempel Café De Bierkaai.

Het Achterhoeks Vocaal Kwartet be-
staat uit  René Leijzer, Kees de Haan
(beiden tenor),  Ludo Eykelkamp (bari-
ton) en Ferdy Cornelissen (bas) die aan
de piano worden begeleid door  Trees
Blaauwgeers. 
Zij brengen een repertoire van
(licht)klassiek tot barbershop en van
negro-spiritual tot volksmuziek met
veel aandacht voor het Nederlandstali-
ge lied. Een muzikaal intermezzo
wordt verzorgd door onze cantor en
organist Klaas van Marle. 

Kerkgangers weten dat Klaas als geen
ander het orgel kan bespelen en virtu-
oos als hij is, zal hij ongetwijfeld voor
een muzikale verrassing zorgen.

Wilt u genieten van muzikale hoog-
standjes, dan wordt u hierbij van har-
te uitgenodigd! 

U bent welkom op 6 april aanstaande
om 15.00 uur. De entréeprijs bedraagt
euro 7,50 per persoon inclusief con-
sumptie.

Achterhoeks Vocaal Kwartet

Op 6 april aanstaande organiseert de Stichting Vrienden van de Remigi-
uskerk een concert met medewerking van het Achterhoeks Vocaal Kwar-
tet en organist Klaas van Marle, uiteraard in de Remigiuskerk in Hengelo
Gld.

Een enkele leerling legt nog wat
folders op de stoelen die zijn
klaargezet in twee praktijkloka-
len. De docenten van de sectoren
Groen, Economie en Zorg en Wel-
zijn stellen de zenuwachtige jon-
gens en meiden gerust: "Het gaat
heus goed, vorige week was jullie
presentatie in de klas toch ook
prima?!"

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 sectoronder-
zoek zullen presenteren. Dat onder-
zoek moeten zij ten minste met een
"voldoende" 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 samen-
werken en hoofd- en deelvragen
moeten formuleren en beantwoor-
den, is heel belangrijk. Maar ook de
presentatie van het verloop van dat
proces en de conclusies van het on-
derzoek wegen zwaar bij de beoorde-

ling. Ook dit jaar ontdekken de ou-
ders dat hun zoon of dochter in het
Vmbo veel meer leert dan vaak
wordt gedacht. De keuze van onder-
werpen en presentatievormen is
weer heel divers. In de presentaties
komen vragen aan bod als: is belas-
ting betalen water naar de zee dra-
gen, hoe schadelijk zijn dierproeven,
moet melkveebedrijf x wel of niet
uitbreiden, hoe werkt reclame, kun-
nen autistische kinderen terecht in
het reguliere onderwijs, waarom is
er zoveel aandacht voor alcoholge-
bruik onder jongeren en ondervin-
den kinderen negatieve gevolgen van
kinderopvang?

De avond verloopt prima en na elke
presentatie klinkt een welverdiend
applaus. Aan alle leerlingen kan aan
het eind van de avond het sectorcer-
tificaat worden uitgereikt. Op een
groot aantal staat "ruim voldoende"
of "goed". Tien leerlingen krijgen een
certificaat waarop zelfs "zeer goed"
prijkt. Daarna keert iedereen tevre-
den huiswaarts en kunnen de leer-
lingen toe gaan werken naar hun
einddoel in mei: dezelfde, prima re-
sultaten op het centraal examen.

Sectoronderzoek op 't Beeckland

den voor hulp. Deze avond wordt er sa-
men met een deskundige besproken
waar je moet zijn voor specifieke hulp
voor mensen met dementie en hun
omgeving. Vanaf 19.00 uur bent u wel-
kom. Om 19.30 uur start het informa-
tieve gedeelte, tijdens en na de pauze
is er gelegenheid tot discussie en het

napraten met de deskundige en el-
kaar. Toegang is gratis en u hoeft zich
niet aan te melden. 
Verdere informatie 06 46540141 of
www.alzheimer-nederland.nl/zut-
phen Inwoners van de gemeente
Bronckhorst kunnen gebruik maken
van de regiotaxi om het Alzheimerca-
fé in Zutphen te bezoeken. Om een rit
te reserveren en voor informatie over
de regiotaxi; tel. nr. 0900-0276

Thema-avond op 19 maart in het Alzheimer Café in "de Born", Oude Born-
hof 55-57te Zutphen.

Alzheimer Café Zutphen

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk
is? Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen,
een slecht humeur of overgewicht? Dankzij de gecom-
bineerde methode van eraCare is die angst ongegrond.
Ook als u al diverse pogingen hebt ondernomen, kan
eraCare u helpen.

Halle - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”.
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen.

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

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectieve
training en krijgt een boekje mee waardoor u leert de gees-
telijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rookgewoonte
te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling (een week
later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw
puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  

Gaat het ondanks alles tóch soms even wat minder makke-
lijk? Dan kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks telefonisch

contact opnemen met
de heer Vloet voor een
extra duwtje in de rug. 

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft.
Mocht u binnen zes maanden toch weer gaan roken,
dan kunt u zo vaak terugkomen als nodig is. Na deze zes
maanden betaalt u slechts voor de consultkosten.  

Gediplomeerd therapeut
Arno Vloet is gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut.
Vraagt u gerust naar zijn papieren. (Wij dagen u uit dat ook
eens bij de concurrentie te doen.....). Hij is aangesloten bij
o.a. de BATC en de Ring en u kunt in de praktijk in Malden
ook bij hem terecht voor afvallen en  pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE WORDEN DEZE BEHANDELINGEN
DOOR DE MEESTE ZORGVERZEKERAARS (DEELS)
VERGOED. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis,
Agis en Ohra; zie voor specifieke vergoedingen ook onze
website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort
ook bij u in de buurt: 

zaterdag 5 april a.s. in de Wingerd in Doetinchem
vrijdag 11 april a.s. in Ons Huis in Hengelo (Gld.)

- Advertorial -

Rokers opgelet!!  

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u 24 uur per dag
bellen naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl

Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.
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Petra Halma uit Toldijk had het hoog-
ste bod geplaatst en mocht de prachti-
ge ets in ontvangst nemen uit handen
van de Zutphense kunstenaar Wim
van der Meij. Omdat deze overhandi-
ging plaats vond in het atelier van de
kunstenaar kon deze ter plekke ook
het nodige laten zien over zijn werk.
Dit kijkje in de keuken wakkerde het
enthousiasme en het respect voor het
enorme vakmanschap voor zijn werk
nog meer aan. De etsen ontstaan uit
bewerking van een koperplaat, waar-
op een harsachtige laag is aange-
bracht, met een graveerstift. De aange-
brachte lijnen bijten door middel van
onderdompeling in een zuur het ma-
teriaal weg zodat de afbeelding zicht-
baar wordt op de koperplaat. Dit kan
in meerdere fasen plaatsvinden zodat
er meer diepte ontstaat.

Op de plaat kan nu de inkt zodanig
worden aangebracht dat er een afdruk
kan worden gemaakt op papier.

Het werk kenmerkt zich door een bij-
na microscopische precisie van het
beeld. Met geen enkele andere tech-
niek is dit effect haalbaar. 

De tijdsduur is niet van belang om het
mooiste resultaat te behalen. Dit gold
ook voor een andere Zutphenaar
waarmee Wim van der Meij in contact
kwam: Han Hillege. Hij ondernam een
voettocht naar Rome waarbij hij o.a.
de mobiliteit van de kinderen met een
handicap in ontwikkelingslanden on-
der de aandacht bracht. (zie www.lo-
penvoorliliane.nl). 

Hierdoor werd zijn keuze om de op-
brengst voor zijn kunstwerk ter be-
schikking te stellen van het Liliane-
fonds bepaald. Het Lilianefonds  werkt
met lokale contactpersonen waardoor
men in staat is rechtstreekse, klein-
schalige en persoonsgerichte hulp te
bieden. 

Voor de overhandiging van het mooie
bedrag van € 190,00 was Janny Kuiper
uit Olburgen aanwezig. Zij gaf aan het
nog steeds leuk te vinden om, na haar
onderwijsloopbaan, als netwerkvrij-
williger voor het Lilianefonds  met
kinderen bezig te kunnen zijn.

Enthousiasme voor
etsen en kinderen
met een handicap
gaan samen op
www.kunstindruk.nl
Op 25 februari j.l. kon alweer de
tweede veiling van het kunst voor
goede doelen project, voortgeko-
men uit de relatiekalender van
Drukkerij Weevers en haar neven-
vestigingen, worden afgesloten.

V.l.n.r. Janny Kuiper, Wim van der Meij en Petra Halma

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

CEES ROORDA
Cees Roorda zag op 29 november
1942 het levenslicht in Krommenie.
Hij was al jong gelnteresseerd in flo-
ra en fauna en tekenen en schilderen
werd een liefhebberij van hem. Na
zijn studie aan het Grafisch Lyceum

in Utrecht vertrok Roorda in de jaren
zeventig naar Zuid-Afrika, waar hij
tien jaar woonde. Daar ervoer hij de
ongerepte natuur. De aanwezigheid
van indrukwekkende dieren en
prachtige kleuren stimuleerden hem
om opgedane indrukken op het doek
vast te leggen. 

“Elk schilderij is als een melodie in
mijn hoofd. Net als bij muziek heeft
het beeld instrumenten, noten en ge-
voelens nodig om “hoorbaar” te wor-
den.” Cees, die vanaf 1973 fulltime
kunstenaar is, beschouwt zijn pen-
seel als instrument, de kleuren als
noten, terwijl dieren en planten de
emotie oproepen. “Mijn werk lijkt in
dat opzicht een klein onderdeel van
een grote symfonie, de natuur.” 

Hij gebruikt daarvoor zowel olieverf,
aquarel en gouache. Zijn eerste ten-
toonstelling was in Johannesburg.
Meerdere exposities volgden in Zuid-
Afrika, Groot-Britannië en de Kanaal-
eilanden, Zwitserland, Duitsland en
Nederland.

BASISSCHOOL DE STEENUIL
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar basisschool de
Steenuil. Op basisschool de Steenuil
zijn we zeer verheugd met het feit
dat de heer Cees Roorda de school
heeft uitgekozen als goede doel voor

de opbrengst van zijn kunstwerk “De
mus”. Als school willen we ons op
het gebied van de creatieve vakken
meer profileren. Hiervoor hebben we
een beleidsplan geschreven. Hierin is
opgenomen dat we naast de activitei-
ten en lessen die reeds worden ver-
zorgd creatieve dagen en middagen
willen gaan organiseren. De creatie-
ve dagen en middagen worden maxi-
maal drie keer per jaar gehouden en
bestaan uit lessen en/of workshops
op het gebied van kunst en cultuur. 

We streven ernaar om tijdens deze
dagen/middagen die disciplines die
door de leerkrachten als ‘moeilijk’
om te geven ervaren worden, omdat
ze bijvoorbeeld een bepaalde vaar-
digheid, techniek of kennis niet in
huis hebben, door vakleerkrachten
of kunstenaars te laten verzorgen. 
• het doel is het aanbod van de

kunstdisciplines te verbreden
• het aanbieden van verschillende

technieken in kleine groepjes
• de kinderen (deels) zelf te laten be-

palen wat zij uit dit aanbod willen
volgen.

Het geld dat we als goede doel ont-
vangen willen we gebruiken voor het
organiseren van de creatieve dagen
en middagen. 

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor maart is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Cees Roorda
Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk 

wordt vanaf 

17 maart geboden.
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www.streekmakelaars.nl

Zutphen

Hengelo

Vorden

Zelhem

Hummelo

Ruurlo

N314

N315

N319

N330

N316

N314

Voor ons restaurant, tapasbar en vergaderzalen

zijn wij op zoek naar een

medewerker bediening m/v

Voor ons hotel met 29 luxe 4**** kamers

zijn wij op zoek naar een

receptioniste 

fulltime of parttime dienstverband

a la carte ervaring gewenst

32-38 uur per week

ervaring gewenst

Stuur uw schriftelijke sollicitatie met CV naar

Hampshire Hotel Avenarius

T.a.v. dhr. A. Labohm

Dorpsstraat 2, 7261 AW Ruurlo

of vul het sollicitatieformulier in op

www.avenarius.nl

Voor meer informatie: tel. 0573-451122



Joop Westerlaken opent, mede na-
mens de andere initiatiefnemers Ma-
rijke Cornelissen, Hetty Harmsen, Wil-
lem Sleijster en Rinus Rabeling, de bij-
eenkomst. Hij geeft enige uitleg over
de opzet van deze middag. Hij legt uit
dat de Stichting IJsselhoeven al enige
jaren actief is in het noordelijke
stroomgebied van de IJssel (het gebied
Deventer-Zwolle-Kampen). Echter, zo-
als iedereen weet, begint de IJssel niet
bij Deventer maar veel zuidelijker.
Daarom zijn de bewoners van IJssel-
hoeven in dit gebied vandaag uitgeno-
digd om van gedachten te wisselen
om gelijksoortige of andere projecten
en activiteiten te ontwikkelen. Hierbij
introduceert Joop Willemien Hart-
mans en Gerard Hendrix, resp. voorzit-
ter en projectleider van de Stichting
IJsselhoeven (Noord). Zij zijn bij de
voorbereiding een onmisbare steun
geweest en zullen ook vanmiddag hun
ervaringen aan de aanwezigen meede-
len.

André Baars, wethouder van de Ge-
meente Bronckhorst, laat in zijn wel-
komstwoord weten dat de Gemeente
Bronckhorst dit initiatief van harte
ondersteunt en hoopt dat ook in dit
deel van de IJsselvallei een en ander
geconcretiseerd kan worden. Hij
hoopt daarbij op alle medewerking
van de bestaande Stichting IJsselhoe-
ven zodat het wiel niet voor de zoveel-
ste keer hoeft te worden uitgevonden
en men in deze regio kan meeliften op
de expertise uit het "het noorden". Hij
wil graag de hele middag bijwonen.

Hierna krijgt voor de eerste inleiding
Willemien Hartmans, voorzitter van
de Stichting IJsselhoeven, het woord.
Zij vertelt het een en ander over het
ontstaan van de stichting in 2003 en
wat er in de loop van de jaren op gang
is gekomen. Belangrijk in het begin is
vooral dat bewoners trots moeten
zijn/blijven/worden op hun IJsselhoe-
ve; het is een belangrijk stuk streekhis-
torie en zou zo authentiek mogelijk in
stand moeten worden gehouden. Zij
geeft aan dat de stichting graag bereid
is alle medewerking te verlenen en
voor de toekomst zal bekijken op wel-
ke manier een en ander gestalte kan
krijgen.
Vervolgens geeft Gerard Hendrix, pro-
jectleider van de Stichting IJsselhoe-
ven, een uitgebreid overzicht van de
activiteiten in de loop der jaren onder
de vlag van de stichting.
In een PowerPoint presentatie laat hij
eerst zien wat ongeveer de criteria zijn
voor een IJsselhoeve. Uit de rijke tijd in

de IJsselvallei 1850-1920; in hoofdzaak
T-boerderij; soms dure interieurs, te-
gelwerk, haarden, schilderwerk; tuin-
aanleg met exoten, grasperken en ro-
de beuk; ligging langs de rivier, vaak
op oeverwallen of terpen; ongeveer
1500 m3 of groter.
Twee uitgangspunten waren bij de op-
richting van belang: behoud door ont-
wikkeling en de boerderij als een on-
derdeel van het gebied en niet als al-
leen de boerderij. 
Het doel van de Stichting is heel ruim
vastgelegd. Het behouden, beheren en
benutten van historische boerderijen
en erven in de IJsselvallei; en het ver-
richten van al wat daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de meest uitgebreide zin geno-
men.
Heel belangrijk is het om projecten
vanuit de bewoners te ontwikkelen;
indien nodig nieuwe functies te vin-
den; niet subsidieafhankelijk blijven;
ook in het kader van gebiedsontwikke-
ling; samenwerken waar het maar
enigszins mogelijk is.
De stichting startte in 2002-2003 als
een werkgroep met een beginkapitaal
(donatie) van ¤ 2000. In de eerste pro-
jectfase (2004-2006) werd een budget
verkregen van ongeveer ¤ 150.000. Er
werden gegevens verzameld, hoevege-
sprekken gevoerd en een boek met
een atlas op cd samengesteld. Bewo-
ners werden enthousiast gemaakt en
bijeengebracht en er werden nieuwe
projectvoorstellen gemaakt.
De periode hierna (2007-2009) wer-
den/worden de grotere projecten uit-
gevoerd. Project Werken aan IJsselhoe-
ven; Project KIJK (kwaliteit en ruimte,
cultuurhistorie en ruimtelijke inrich-
ting); en de aankoop door de Stichting
Behoud IJsselhoeven van de Midden-
hof, een boerderij in Terwolde

Hierna gaan de aanwezigen in kleine-
re groepen met een der initiatiefne-
mers in kleine kring een en ander be-
spreken. Aandachtspunten hierbij
zijn: Vindt u het belangrijk om aan-
dacht te geven aan de boerderijen in
het gebied en in het bijzonder uw ei-
gen boerderij? Waaraan zouden we ge-
zamenlijk kunnen werken: welke acti-
viteiten stelt u voor? Hoe zou u kun-
nen bijdragen en wilt u dat ook?

Onder leiding van Marijke Cornelissen
en Gerard Hendrix vindt daarna een
levendige discussie plaats, waaruit
blijkt dat iedereen zijn eigen proble-
men en vragen heeft en dat vooral ook
in het beleid van de diverse gemeen-
ten grote verschillen bestaan.

Iedereen juicht het initiatief van harte
toe. Behoud en onderhoud vindt men
van groot belang, oude schuren aan-
passen aan huidige ontwikkelingen.
Uiteraard mag het agrarische bedrijf
geen belemmering zijn want de ont-
wikkelingen gaan door, ook in Neder-
land.
Bijgebouwen benutten, bestemmings-
planwijziging is vaak lastig en duur.
Het initiatief moet uiteraard daarbij
wel komen van de bewoners. André
Baars geeft aan dat de Regio Achter-
hoek het streekplan, in afwijking van
het provinciale model, heeft aange-
past aan de lokale situatie in Oost-Gel-
derland. Bij andere gemeenten is het
beleid totaal verschillend.
Hierna volgen nog verschillende per-
soonlijke situaties, zoals opsplitsing
en hypotheek. Ook werd de opmer-
king "iedereen bemoeit zich overal
mee en legt beperkingen op, behalve
als er om geld wordt gevraagd" ge-
hoord. Adviezen bij onderhoud zijn ui-
termate belangrijk en welkom. Ook bij
nieuwe erfinrichting. De stichting als
vraagbaak en kennisbron. 
Samenvattend: Rustig beginnen en
zorgen voor een zo breed mogelijk
draagvlak. Veel mensen zijn vandaag
niet aanwezig, ga hen in uw omgeving
informeren en werven; betrokkenheid
van de bewoners vergroten, gebruik
daar 2008 en 2009 voor; ga met een au-
tobus, op de fiets rond en bij anderen
kijken en laat hen vertellen. Verzamel
verhalen rond de boerderij, hoe ging
het vroeger, wat gebeurde er allemaal?
Organiseer een fietsroute langs boer-
derijen. Beginnen met het inventarise-
ren van het beleid van de betrokken
gemeenten, het provinciale beleid bij
bestemmingsaanpassing en functie-
wijziging, informatie over monumen-
tenbeleid; subsidieregelingen.
In 2010 start IJsselhoeve (Noord) weer
met nieuwe projecten, dat zou een pri-
ma moment zijn om dat voor de hele
IJsselvallei op te starten.
Aan het einde van deze discussie vat
wethouder Baars het kort samen. "Be-
vorder het gevoel van saamhorigheid,
ga bij elkaar op excursie; formeer een
werkgroep om richting stichting te
gaan. Als een en ander vorm begint te
krijgen ben ik graag bereid om de an-
dere wethouders/portefeuillehouders
uit te nodigen om gezamenlijk het ini-
tiatief te gaan ondersteunen."

Joop Westerlaken sluit hierna af met
de constatering dat er een zeer posi-
tief begin is gemaakt en dat we vol-
doende huiswerk hebben om mee aan
de slag te gaan. 14 aanwezigen hebben
aangegeven hierbij te willen meeden-
ken, een fantastisch resultaat voor een
eerste bijeenkomst.

Belanghebbenden en/of belangstellen-
den kunnen contact opnemen met
Joop Westerlaken te Olburgen, tele-
foon 0575-450815 of per email:
het.hof@12move.nl. Zie ook: www.ijs-
selhoeven.nl.

De IJsselhoeve

Onlangs werd bij "Kraantje Lek" te Olburgen (gemeente Bronckhorst) een
eerste bijeenkomst gehouden om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn
om in het zuidelijke stroomgebied van de IJssel (van Westervoort tot De-
venter, aan beide zijden van de rivier) extra aandacht te besteden aan de
karakteristieke grote boerderijen, de IJsselhoeven. Het is niet eenvoudig
om deze boerderijen in stand te houden. Onderhoud, functie en gebruik
vragen een voortdurende zorg van de bewoner/eigenaar. Er waren ruim
100 hoevebewoners uitgenodigd en ongeveer 40 personen kwamen die
middag in Olburgen bij elkaar.

Een van de fraaie IJsselhoeven: Het Hof te Baak te Baak.

Dinsdagmorgen was het groep zes van
de Dorpsschool Vorden die de boerin
voor de klas had staan. Daar werd er
een theoretisch begin gemaakt met
het project "Met de klas de Boer op".
Ondersteund door foto's en een film-

pje over zuivel werd er uitleg gegeven
over het reilen en zeilen op een boer-
derij en welke producten er van de
boer afkomen
's Middags vertok de klas op de fiets
naar de boerderij aan de Schimmel-
dijk. Daar moesten de leerlingen met
een opdracht de boerderij rond. Van
de trekker tot aan de melk, alles moest
bekeken worden en de daarbij horen-
de vragen beantwoord. Voor de leerlin-
gen waren de kalfjes toch echt het
hoogtepunt van de middag.

Dorpsschool naar Boerderij Tjoonk

Met de klas de boer op

De afdeling Bronckhorst van L.T.O.
Noord organiseerde afgelopen
week het project "Met de klas de
Boer op". In totaal 28 basisscholen
hebben deelgenomen aan het pro-
ject.

De koeien aten rustig door en trokken zich niets aan van alle belangstelling.

Met de Gazelle Orange Innergy intro-
duceert Gazelle een compleet nieuw
type fiets met elektrische ondersteu-
ning. Want de Orange Innergy is net
als de Easy Glider uitgerust met elek-
tronische trapbekrachtiging, die op
een slimme manier ondersteuning
geeft tijdens het fietsen, waardoor je
ook bij tegenwind of heuvel op geniet
van lekker licht fietsen. Wie kennis
wil maken met de Gazelle Orange In-
nergy of Easy Glider kan uitgebreid te-
recht bij Gazelle dealer Fokkink. Er
staat namelijk Tweede Paasdag speci-
aal een promotieteam van Gazelle
klaar om gelnteresseerde consumen-
ten op weg te helpen. Tijdens een
proefrit kan een ieder zich zelf over-
tuigen van het gemak van de elektro-

nische trapbekrachtiging. De Gazelle
Orange Energie is uitgerust met een
gelijkstroommotor die reageert op de
kracht waarmee de pedalen worden
rondgedraaid. Bij druk op de pedalen
voegt de motor zoveel energie toe
waardoor de trapkracht wordt verdub-
beld of tot driemaal vergroot wordt,
afhankelijk van de gekozen stand. Bo-
ven de 16 kilometer per uur neemt de
ondersteuning af, totdat deze bij 25 ki-
lometer per uur nul is. Kortom, de Ga-
zelle Orange Energie vergroot de trap-
kracht alleen als het echt nodig is,
waardoor ook fietsen met tegenwind,
heuvel opwaarts, met een kind achter-
op, of met een zware boodschappen-
tas, puur plezier is. Ervaar het zelf en
maak een proefrit op Tweede Paasdag
van 11.00 tot 17.00 uur. Naast Gazelle
heeft Tweewielercentrum Fokkink
ook fietsen met elektrische ondersteu-
ning van Batavus, Koga Miyata en Con-
way.Ook op deze fietsen kan een proef-
rit gemaakt worden. Tevens is dit een
unieke kans om een testrit te maken
op een van onze elektrische scooters.
Ook kunt u voor verkoop en reparatie
van scootmobielen en rollators bij
Tweewielercentrum Fokkink terecht.

Voor meer informatie: tel. (0573)
453100 of de website: www.fokkinkt-
weewielers.nl.

Introductie van Gazelle Orange Innergy

Voorjaarsshow bij
Tweewielercentrum Fokkink
Tweede Paasdag houdt Tweewieler-
centrum Fokkink Ruurlo haar
jaarlijkse Voorjaarsshow. U kunt
dan tussen 11.00 en 17.00 uur rustig
alle nieuwe modellen en accessoi-
res bekijken of eventueel een
proefrit maken. Tevens organiseert
Tweewielercentrum Fokkink op
Tweede Paasdag een Gazelle Oran-
ge Innergy Opstapdag. U bent van
harte welkom aan de Garvelink-
kampweg om zelf te ervaren hoe je
voortaan fluitend tegen de wind in
fietst!

"Brammetje" zal ons deze middag op
een komische manier komen verma-
ken met een bijzonder programma,
vol muziek, zang of imitaties van veel
bekende Nederlandse zangers/zange-

ressen, uit vroeger jaren. Voor u zal
dat zeker meezingen betekenen. 
Dus komen!, want natuurlijk wilt u
dit niet missen, toch?

We starten om 14.30 uur in het ons zo
vertrouwde Ludgerusgebouw. Zegt het
voort, want u weet: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!

Seniorensoos
Vierakker/Wichmond
De soos wil iedereen herinneren
aan de activiteit van woensdag 26
maart:
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Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals meneer Hoftijzer, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden of middagen beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Ook 50-plussers zijn van harte welkom. Op onze website

www.alfahulpworden.nl vind je alle informatie.

Alfahulp bij meneer Hoftijzer. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Speciaal voor jou.
 Omdat je elke week 

voor me klaarstaat.

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag
22 maart 

J.P.R.
„StrinxBand”

In de discotheek

DJ Dion

AL 10 JAAR EEN BEGRIP,

NU EXTRA VOORDELIG 
De Peugeot 206 Génération. Tijdelijk extra compleet met:

• Mistlampen voor 
• Stootstrips, bovenkant spiegels

en deurgrepen in kleur 
• Sportbumper • Speciale bekleding

• Witte wijzerplaten en 
aluminium afwerking interieur 

Nu voor € 11.750,-

Genoemde prijzen zijn inclusief btw en bpm, exclusief kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van energielabel verwerkt. Gem. verbr. Peugeot 206 (afhankelijk van type motor) l/100 km: 6,3: km/l 15,9: CO
2
 149 gr/km.

Modelwijzigingen, prijsverhogingen of aanpassingen in beschikbaarheid voorbehouden. Zie ook www.peugeot.nl.

ACTIE!

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

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

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

Dealer van: 
■ Jonsered
■ Castelgarden
■ Solo
■ Partner
■ enz.

Ook uw adres voor reparatie en onderhoud

Denk nu 

aan de 

winterbeurt!

10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Varsselseweg 20, Hengelo Gld.

tel.: 06-53362300 / 0575-462892

heesterhof@planet.nl /www.deheesterhof.nl

Voor verkoop van alle soorten planten
Ook voor aanleg en onderhoud

Openingstijden ma. t/m vrij. 13.00 - 17.00 uur
Zat. de gehele dag. Tel. 06-53362300
Website: www.deheesterhof.nl

Fleur de tuin op met planten van De Heesterhof

ATELIER LINDA MAJOOR
Praktijk voor kunstzinnige begeleiding
Heggerank 55
7242 MG LOCHEM

EEN WEG NAAR JE BESTEMMING
28, 29, 30 MAART en 24, 25, 26 APRIL

Een 3 daagse cursus  voor mensen die op een kruis-
punt in hun leven staan en zich kunstzinnig willen
oriënteren op hun toekomst.
Een bezinningsreis met stations als PASSIES,
BELEMMERINGEN, KWALITEITEN,
OBSTAKELS en PERSPECTIEVEN.
Een weg om met hart en ziel je eigen toekomst
gestalte te geven.

Voor informatie, folder en aanmelding;
WWW.LINDAMAJOOR.NL  
lindamajoor@gmail.com Tel. 0573-257764
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SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.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

PRAKTIJK VOOR
ENERGETISCHE THERAPIE.
Voor hulp bij uw lichamelijke
en/of emotionele klachten.

Voor informatie of een
afspraak; tel. 0575-441939.
Energetisch Therapeute

Joke Kempers

Lounge set ‘Costa Rica’
2 stoelen, bank en tafel
Kleur zwart/grijs.
Van 695,- voor 499,-

Hartman ‘Da Vinci’ tuinset
4 stoelen en
teak/aluminium
tafel 180 x 100 cm.
Xerix / teak.
Van 2.069,- voor

1.495,-

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

2e Paasdag Modeshow vrije-tijdskleding

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Openingstijden september t/m april
ma. t/m do. 13.30 - 19.00 uur

vr. 10.00 -12.00 uur   13.00 -19.00 uur
zat. 10.00 - 17.00 uur

Elke dag vers van eigen bedrijf.

En natuurlijk de beroemde
Kemper scharrelkip

Een lekker scharreleitje
eten met Pasen?

Appels en
Peren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Open Dag
koeling &

boerderijwinkel

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel,
groente, fruit & streekproducten, vers & lekker! 

Maandag en woensdag gesloten.

op vrijdag 21 en
zaterdag 22 maart

Neem een kijkje in onze nieuwe
schuur met de modernste koelcellen.

Proef onze lekkerste producten
en nog veel meer ...

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

Fax (0575) 55 73 11

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.awsmultimedia.nl

Ontwerp en realisatie internetsite’s

Malse sla + komkommer nu 0.89
Elstar appelen of Conference peren 2 kilo 1.00

Galia meloen nu 0.89
Hollandse Bloemkool 0.99 stuk

Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
Nu volop pootaardappelen div. rassen

Perk-, sla- en koolplanten
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.

Prachtige lokale wandelroutes in uw eigen woonomgeving!
Verkrijgbaar bij:VVV Agentschap Hengelo (Gld.) - VVV Agentschap Steenderen - VVV winkel Zelhem - VVV winkel Vorden

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

José la Croix

aangesloten bij: VVOC en MBOG
veelal tegemoetkoming door zorgverzekeraars

www.overgangsconsulente.com
www.vrouwenconsulente.blogspot.com

Toverstraat 7
7223 LN Baak
Tel. 0575-560381


