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En een prachtig concert, dat werd 
het. Het programma had als thema 
‘dieren’ meegekregen. De stukken 
die het harmonieorkest, het leerlin-
genorkest, de jeugdslagwerkgroep 
en de majorettegroepen uitvoerden, 
hadden allemaal iets te maken met 
dieren.  De jongste dames van de ma-
jorettegroep B onder leiding van Irma 
te Brake en Linda Beusink mochten 
de avond beginnen. Deze zes dames 
straalden aan alle kanten toen ze op 
muziek van K3 hun prachtige show 
opvoerden.  Het harmonieorkest, on-
der leiding van Jacob Jansen, speelde 
onder andere A day at the Zoo, waar-
in je de olifanten, apen, leeuwen, 
tijgers en beren niet alleen aan kon 

horen komen, maar ook kon zien via 
een presentatie op een groot scherm. 
Tijdens het stuk Aquarium bubbel-
den er vrolijke guppies voorbij, maar 
klonken er ook onheilspellende gelui-
den van de sidderaal en de koraaldui-
vel. Het saxofoonkwintet van Sursum 
Corda speelde daarna het overbeken-
de thema van The Pink Panther. Dit 
kwintet is eigenlijk een gelegenheids-
formatie, maar liet zien uitstekend 
op elkaar ingespeeld te zijn. The Pink 
Panther klonk als een klok: ritmisch 
en swingend.
Dat Sursum Corda over een uitste-
kende jeugdopleiding beschikt, be-
wezen daarna het leerlingenorkest 
en de jeugdslagwerkgroep, beiden on-

der leiding van Geert Jan Dijkerman. 
In beide orkesten speelt de toekomst 
van Sursum Corda, sommige leerlin-
gen hebben pas een half jaar les en 
leren in het orkest de eerste begin-
selen van het samen spelen. Ook zij 
speelden stukken waarin dieren op 
de één of andere manier de hoofdrol 
speelden: Van kamelen tot ijsberen 
en van vlinders tot apen; beide groe-
pen lieten vol concentratie, met een 
klein beetje zenuwen, maar vooral 
met veel plezier, horen wat ze de af-
gelopen periode geleerd hebben.
Voor de pauze zette Christiaan Wi-
chers twee leden in het zonnetje die 
beiden al 25 jaar lid zijn van Sursum 
Corda. Marlies Boerstoel en Suzanne 
Nijenhuis, die beiden niet alleen ie-
dere dinsdagavond trouw de repeti-
ties bezoeken, maar ook als vrijwil-
liger actief zijn voor de club, kregen 
als dank hiervoor een speldje en een 
oorkonde uitgereikt.
Na de pauze speelde het harmonie-
orkest onder anderen de filmmuziek 
uit Dances with Wolves, The Lion 
King en Junglebook. De klanken van 
de muziek en de fragmenten van de 

‘Beestachtig’ mooi concert Sursum Corda

Vorden - Op zaterdag 19 maart gaf muziekvereniging Sursum Cor-
da haar jaarlijkse voorjaarsconcert in het Dorpscentrum. Voorzitter 
Christiaan Wichers opende de avond met een gedicht. Daarna sprak 
hij zijn zorgen uit over de toekomst van de muziekvereniging, omdat 
de gemeente op verschillende vlakken de subsidiekranen gaat dicht-
draaien. Dat zou betekenen dat de vereniging, 80 jaar oud, maar brui-
send en springlevend als nooit tevoren, in zwaar weer terecht gaat 
komen. “Het enige wat wij kunnen doen, is u in ieder geval een prach-
tig concert aanbieden, in de hoop dat u ons als donateur zult blijven 
waarderen”, zei hij.

Nadat Martien Pater namens de Com-
missie Ondernemerscafé de aanwezi-
gen welkom had geheten volgde een 
“speelse” introductie van kinderboe-
kenschrijfster Martine Letterie uit 
Vorden. 

Met name het schrijverschap en de 
persoonlijke kanten en voorkeuren 
van de schrijfster kwamen hierbij in 
een vlot tempo aan de orde. 

Daarna was het woord aan de schrijf-
ster zelf, die met een boeiende pre-
sentatie de volle aandacht van de 
ondernemers wist te krijgen en te 
houden. Bij deze inleiding stond het 
ondernemerschap van de schrijfster 
centraal. Aan de hand van cijfers en 
percentages werd inzicht gegeven in 
de onderneming van de schrijfster. 
Voor bijna alle aanwezigen was dit 
een “eye opener”. 

Al snel werd duidelijk dat het schrij-
verschap veel meer inhoudt dan eens 
in de zoveel tijd een boek schrijven 
en deze (laten) uitgeven. Het bezoe-
ken van scholen, historisch onder-
zoek voor speciale projecten en de 
uitleen van de boeken zijn net zo 
belangrijke elementen in het bestaan 

Succesvolle start Ondernemerscafe

Vorden - Afgelopen donderdag werd bij Brasserie Lettink de eerste 
bijeenkomst van het Ondernemerscafé Vorden gehouden. Er hadden 
zich meer dan 30 ondernemers voor dit nieuwe initiatief aangemeld, 
dat voorlopig onder de vlag van de Vordense Ondernemersvereniging 
zal plaatsvinden.

verschillende films in beeld zorgden
ervoor dat het publiek meenomen
werd naar de uitgestrekte prairies
in Amerika en de  levendige jungle.
Ook de majorette A groep en de twirl-
groep traden op. Deze dames lieten
zien dat twirlen eigentijds en hip is.
Ze zagen er niet alleen fantastisch
uit, maar zetten ook een geweldige
show neer, op de muziek van de Lion
King en Waka Waka. 

De avond werd afgesloten met Bird-
land, een nummer dat herinnert
aan de gelijknamige jazzclub in New
York. Het harmonieorkest speelde
het swingend en vol vuur. Uit het
welgemeende applaus van het pu-
bliek na afloop bleek wel dat het een
zeer geslaagde avond was.

van een schrijver. Alle activiteiten bij 
elkaar zorgen ervoor dat de het schrij-
verschap een onderneming is die vol-
doende rendement oplevert. 

De passie voor het schijven van (kin-
der)boeken alleen is onvoldoende 
basis voor de onderneming van een 
schrijver, uiteraard een aantal be-
kende schrijvers uitgezonderd . Na 
afloop van de inleiding was er gele-
genheid om vragen te stellen, maar 
het verhaal was zo helder en boeiend 
dat hiervan nauwelijks gebruik werd 
gemaakt. 

Hierna gingen de aanwezigen aan 
tafel en konden zij genieten van de 
maaltijd die door Brasserie Lettink 
werd geserveerd. De sfeer tijdens deze 
eerste bijeenkomst van het Onderne-

merscafé was uitstekend en de com-
missie, waarvan ook de leden Carmen
Smeerdijk en Tiny Koning aanwezig
waren, kunnen terugzien op een
mooie start van hun gezamenlijke
initiatief. 

De volgende bijeenkomst is op don-
derdag 21 april. Dan zal Martin Stor,
Directeur van het Achterhoeks Cen-
trum voor Technologie de inleiding
verzorgen. 

Vordense ondernemers kunnen zich
nog steeds aanmelden voor het On-
dernemerscafé door een e-mail te
sturen naar info@siemerinkopticien-
juwelier. Het entreegeld tot 1 janu-
ari a.s. bedraagt slechts € 25,--. Het
lidmaatschap van de VOV is niet ver-
plicht voor deelname.
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 27 maart 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, 19.00 uur 
zangdienst “Vorden zingt”, dhr. P. Brouwer.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 maart 10.00 uur Zangdienst 

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 maart 10.00 uur Eucharistieviering mmv Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 maart 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor. 
Zondag 20 maart 10.00 uur Woord- en communie viering 
dameskoor.

Tandarts
26/27 maart J.J. de Kruif, Vorden tel 0575 – 55 33 72. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop prima brandhout 
voor allesbrander, aan stam-
men gezaagd. € 15, per m3. 
Tel. 0575 - 46 17 33

�

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 55
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:

www.drukkerijwissink.nl/gratis

Meld u aan voor een
gratis workshop

Leef Gezond & Win 
Tel.0575-463205

Ervaren freelance secreta-
resse heeft nog een aantal 
dagdelen beschikbaar. Tel. 
06-22157868

�

0575-552959

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

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Nieuwe oogst Niccola aardappelen  
2 kg voor  1.99  

Minneola’s (mandarijn/
sinaasappel kruising) 10 voor  3.99  
Ze zijn er weer!!!!! Nieuwe oogst 
bospeen of bosbietjes per bos 1.49
Uit eigen warme keuken
kip of kalkoenschotel met witte rijst
en bakje rauwkost naar keuze  p.p.  6.95      

Te huur recreatiewoning 
Ruurloseweg  Zelhem. 
Informatie 0575 470736 
(langere tijd).

�

Vlotte,niet rokende huis-
houdelijke hulp zoekt 
nog enkele uren werk! 
0610265130

�

Gevraagd: hulp in huishou-
ding 3 uur/wk. Buitengebied 
Vorden-Ruurlo. Bellen na 
18.00 uur 06-53545445.

�

Vlaai van de week

Kiwi-monchouvlaai € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

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

Weekknallers

   € 2,00
 Puddingbroodje 
 per stuk  € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 22 mrt. t/m za 2 april

Te huur woning voor 2 per-
sonen in het buitengebied 
van Hengelo. Brieven onder 
nummer M 22-1 Bureau 
Contact, Postbus 22, 7250 
AA Vorden.

�

Dagmenu’s
23 t/m 29 maart

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

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

Woensdag 23 maart
Goulashsoep/Spies de rotonde met kruidenboter, aardap-
pelen en groente.

Donderdag 24 maart
1/2 haantje met appelmoes, friet en rauwkostsalade / Vers 
fruit met slagroom.

Vrijdag 25 maart
Chinee groentesoep/Zalmfilet met dillesaus, rijst en groen-
te. 

Zaterdag 26 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van de varkenshaas met pindasaus, friet en rauwkost/ 
Ijs met slagroom. 

Maandag 28 maart
Tomatensoep/Gehaktbal uit eigen keuken met aardappel-
puree en groente.

Dinsdag 29 maart
Wiener Schnitzel met friet en rauwkost/ IJs met slagroom

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

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

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

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

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



Iets te organiseren?
Posters, fl yers...

drukkerijwww.weevers.nl

 

Lezing geneeskrach�ge plant 
Aloë Vera door Michael Peuser
Voor iedereen die meer over gezondheid en Aloë Vera

wil weten is deze lezing een absolute aanrader.
Peuser wordt vertaald in het Nederlands.

6 april 2011 • 19.00 uur • Orangerie, Stapeldijk 1, Ruurlo
Entree: €10 p.p.

kaarten aan de zaal verkrijgbaar

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl

(0575) 442 885

Koopzondag
27 maart

���������	
��
������

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg)
Vorden - Tel. 0575 - 551030

www.meubeldesignvorden.nl

Nú of nooit !!!
Alleen geldig t/m zondag 27 maart a.s.

Vorstelijke Oorfauteuil:
Monaco v. 695,- voor  485,-

(leverbaar in diverse stoffen)

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Fijn om te weten dat: 

-

Meer weten?Wellness avonden op maat 
voor groepen.

Aloë vera producten.
Info: Jannie Nijkamp

Warnsveld, tel.0575 521316

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

Alleen op afspraak.

Met grote blijdschap en dankbaarheid aan God  
geven wij U kennis van de geboorte van onze 
zoon

Derk

14 maart 2011
3180 gram en 48 cm lang

Ep en Mariko Heuvelink-Yoshikawa

’t Heuvelink
Vierakkersestraatweg 25
7233 SE Vierakker
Tel. 0575-470735

Open dag basisschool ‘De Vordering’

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

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

Zondag 13 maart bereikte ons het bericht, dat na 
een kort ziekbed ons gewaardeerd dartlid is over-
leden

Luth Harmsen

Luth, we zullen je missen!

 F.D.T.V. 
  en
   Café de Herberg

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

 ’t Is Oranje,’t blijft Oranje!
 
 Het bestuur van de Oranjevereniging  
 nodigt hierbij alle leden en meewerkende
  vrijwilligers en verenigingen,
 uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING
OP DINSDAG 5 APRIL 2011

bij Hotel Bakker te Vorden, aanvang 20.00 uur. 
AGENDA:

Uw aanwezigheid, en in het bijzonder die van de 
meewerkende vrijwilligers en verenigingen op 30 april, 
stellen wij daarom zeer op prijs.

01. Opening
02. Notulen vorige vergadering
03. Ingekomen stukken/
 mededelingen 
04. Jaarverslag Secretaris
05. Jaarverslag Penningmeester
06. Verslag Kascommissie 

07. Programma bestuur
 Koninginnedag 2011
08. Overleg met commissieleden 

betreffende het programma 30 
april 2011

09. Programma horeca
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met verslagenheid geven wij u kennis van het ge-
heel onverwacht overlijden van mijn geliefde man, 
onze zorgzame vader, opa en overgrootvader

Garrit Jan Brandenbarg
echtgenoot van

Grada Johanna Groot Roessink

In de leeftijd van 80 jaar.

G.J. Brandenbarg-Groot Roessink

Gerrit en Wilma Brandenbarg-Beunk
Annemieke en Erik
Gertjan

Marijke en Henk Bloemendaal-Brandenbarg
Annet en Marc
 Lotte
Jolanda en Ronald
Gerard en Vera

Vorden, 14 maart 2011

“Mombarg”
Zelledijk 1
7251 NB Vorden

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op 
vrijdag 18 maart te Vorden plaatsgevonden.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van de heer

L.G. Weevers

De heer Weevers heeft een grote bijdrage geleverd 
aan de totstandkoming van het fotoarchief van de 
oudheidkundige vereniging Oud Vorden en aan de 
publicatieruimte in Contact.

Oud Vorden zal hem met veel waardering blijven 
herinneren.

Bestuur Oud Vorden
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KEURSLAGERKOOPJE

Kalfsgehaktballen

4 stuks500

SPECIAL

Cranberry tompouce

100 gram235

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden fricandeau

GRATIS 100 gram tonijnsalade

MAALTIJDIDEE

Hachee 
kant klaar

300 gram249

TIP VAN UW KEURSLAGER

Runder gehakt

2 x 500 gram550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

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

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

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.



Bernina 
Aurora 430
van  1.799.-

voor          1.699.-
met gratis accessoire pakket 
t.w.v.  233.50

Pfaff Select 3.0
van  695.-

voor           575.-

Bernina 1110 D lock
van  849.-

voor                      749.-

Brother Innov-’is 10A
van  329.- 

voor  279.-

(Aanbiedingen geldig t/m 30 april)

 Bernina
 Brother
Bernina lockmachines

 Pfaff
 Anker
Lockmachines

Wij repareren alle merken naaimachines in eigen werkplaats
Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-25 27 48

Bernette 
92 C
van  599.-

voor   475.-
op=op

Wegens ons 40-jarig jubileum diverse aanbiedingenWegens ons 40-jarig jubileum diverse aanbiedingen

‘40 jaar Borgonjen Naaimachinespecialist’
Lochem
Toen ze in februari 1971 begon-
nen hoorde de naaimachine tot de 
huwelijksuitzet van menige jonge 
vrouw. Die traditie is voorbij, maar zelf 
kleding maken is nog net zo populair 
en de naaimachine is gewoon met 
z’n tijd meegegaan. Martin en Magda 
Borgonjen hebben de ontwikkeling 
van mechanisch naar computerge-
stuurd op de voet gevolgd. Borgonjen 
is speciaalzaak in naaimachines en 
fournituren, oftewel naaibenodigd-
heden. Het uitgebreide assortiment 
omvat naaimachines met accessoires, 
lockmachines voor het professioneel 
afwerken van kleding en diverse 
producten voor het zelf maken of 
repareren van kleding, zoals scharen, 
ritsen, knopen en verschillende soor-
ten garen.

Martin Borgonjen, die het vak met 
de paplepel kreeg ingegoten, neemt 
het onderhoud, de reparatie en de 
instructie voor zijn rekening. “De naai-
machine van de nieuwste generatie is 
een veelzijdig electronisch apparaat 
boordevol software, waarmee bijvoor-
beeld via de eigen computer appli-
caties van internet kunnen worden 
gedownload”, vertelt hij. “En hij is ook 
helemaal afgestemd op de  moderne 
stoffen”. Borgonjen verkoopt 
machines van Brother, Pfaff en het 
Zwitserse topmerk Bernina. Een goe-

de en persoon-
lijke uitleg is 
volgens hem 
onontbeerlijk. 
“De klant moet 
in de winkel 
zelf achter de 
machine om 
alle gebruiks-
mogelijkheden 
te leren ken-
nen. Met een 
instructiecd’tje 
kom je niet 
ver.” Indien 
nodig krijgt de 
les een vervolg 
en ook daarna 
is de klant 
altijd welkom 
voor 
advies. De Borgonjens constateren 
dat tegenwoordig ook steeds meer 
mannen achter de naaimachine 
kruipen en echt niet alleen om een 
naadje te stikken of een vlieger te 
fabriceren. “Mannen met een zelfge-
maakt jack zijn tegenwoordig geen 
uitzondering.”  Voor de voeringstoffen 
geeft Borgonjen de voorkeur aan de 
kwalitatief hoogwaardige cuprozijde. 
“Deze plakt niet aan het lichaam, 
waardoor het kledingstuk mooier 
valt”, aldus Magda Borgonjen. Dat 
goedkoop duurkoop kan zijn geldt 
volgens haar ook voor naaigarens.  
“Een slechte kwaliteit garen kan gaan  

stropen, knappen of krimpen en dat 
gaat dus ten koste van het naairesul-
taat”, licht ze toe. Hoewel veel artike-
len uit de winkel tijdloos zijn volgen 
sommige fournituren wel degelijk 
het modebeeld. Voorbeelden zijn  de 
uitgebreide collectie applicaties en 
decoratieve hangertjes voor aan een 
rits.  Ook elleboogstukken voor heren-
colberts en damesblouses zijn terug 
van weggeweest. Het contact met de 
klanten is voor het echtpaar het leuk-
ste aspect van het vak. “Veel mensen 
komen hier al jaren en dan gaat er 
vaak meer ‘over de toonbank’ dan al-
leen een doosje spelden”, lacht Magda 

Borgonjen. “We zijn in die veertig jaar 
als het ware met ze meegegroeid”. 

Contact
Borgonjen Naaimachinespecialist is 
gevestigd aan de Nieuwstad 31  te 
Lochem en bereikbaar onder te-
lefoonnummer 0573 252748. De 
openingstijden van de winkel zijn: 
dinsdag tot en met donderdag van 
09.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 
uur tot 18. 00 uur, vrijdag van 09.00 
uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 
20.00 uur en zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. 



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

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Korenrijk
of Warnsvelds

VOLKOREN
NU VOOR

2.09

WITTE
BROODJES

met zaad
NU 6 VOOR 

2.09

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

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

CHRISTOFFEL 
VLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

UITNODIGING
* alleen voor leden

ALGEMENE LEDEN- 
JAARVERGADERING
Geacht lid,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze 
zal worden gehouden op woensdag 30 maart 2011, aanvang 19.30 uur in 
het Dorpscentrum Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden.

AGENDA
 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Notulen vorige ledenvergadering.*
 4. Jaarverslag 2010.*
 5. Financieel verslag 2010 en Begroting 2011.
 6. Verslag kascontrolecommissie.
 7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
 8. Bestuursverkiezing.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

*  De notulen / verslagen genoemd onder agendapunten 3. en 4. zijn één 
week voor aanvang van de Jaarvergadering via het secretariaat op te vra-
gen.  Overige documenten zijn tijdens de Jaarvergadering ter inzage.

*  Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur Herkiesbaar 
gesteld; Dhr. H.C.J. van der Linden, Voorzitter.

*  Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur Niet-Herkiesbaar 
gesteld; Dhr. C. van de Pol, Penningmeester.

*  Bij de bestuursverkiezing zijn toetredend; Dhr. C. Kraakman, Dhr. M. 
Westerik, Dhr. T. ter Beek en Dhr. D. Nijenhuis

  (Tegen)kandidaten kunnen tot 1 uur voor aanvang van de vergadering 
worden ingediend bij de voorzitter (De Steege 7 te Vorden). Hierbij dienen 
te worden overlegd de schriftelijke bereidverklaring van de tegenkandidaat 
alsmede de handtekeningen van tenminste 10 leden.

Meer informatie op onze website: www.huurdershevo.nl

Op 28 en 29 maart in
de kern van Vorden 

Huis aan huis inzameling van gebruikte
kleding en textiel door de VPGO

voor het paardrijden gehandicapten
Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters in het zadel!

U ontvangt een dezer dagen de inzamelzak.
Zak niet opgehaald of geen zak ontvangen?

Tel: 0575-575464

� Ontwerpbureau
� Aanleg van tuinen: o.a. sierbestrating, vijvers,
 tuinhuisjes, pergola's en erfafscheidingen
� Renovatie (kleine ingreep, groot resultaat)
� Onderhoud van tuinen
� Decoratie, aankleden van uw tuin 

Van Hogendorplaan 42 - 7241 HG Lochem - Tel. 0573 259704
Mob. 06 13644812 - www.hoveniersbedrijf-mschepers.nl

Voor particulier 

en bedrijf

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging tot bevordering van het 
marktwezen in Vorden op 5 april 2011 
om 19.30 uur bij Hotel Bakker.

Lekker op 

vakantie...

Op www.WebPaper.nl houden we 

u dagelijks op de hoogte van het 

laatste nieuws uit uw eigen regio. 

Fijne vakantie!  

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl



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

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink��������	
�������	����
Finstral Nederland houdt op 25 en 26 maart open dagen. 
Wĳ adviseren u graag vrĳblĳvend over onze kozĳnen, deuren, 
schuifpuien en dakkapellen in onze showroom in Zutphen. 

Finstral Nederland, Brinkhorst 21, Zutphen, 0575 - 538 538
www.finstral-nederland.nl

Onze showroom is op vrĳdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Voor meer informatie, zie ons artikel elders in deze krant. 

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

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

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

Volop diverse rassen pootaardappelen!
Sla-koolplanten!!

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

Sappige Sinaasappelen 20 voor 2.75
Malse Sla + Komkommer samen voor 0.99

Volop voorjaarsgroenten 
o.a. spinazie, raapstelen, rabarber

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

Donderdag
19 mei a.s.

van 18.00 tot 
23.00 uur

in Bar-zaal 
Wolbrink te 

Hengelo (Gld.)

Kaarten in
voorverkoop

Gegarandeerd
van goodybag 

inclusief consumptie
à  5,00

Kaarten kassa
incl. consumptie

à 5,00

Voorverkoop-
adressen zijn:

Wuestenenk
Hengelo (Gld.)

Wolbrink
Hengelo (Gld.)

Hengelo (Gld.)

Vorden

Woensdag 30 maart

Live muziek:

Moonyard

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Vraag nu een offerte aan en u krijgt deze binnen 24 uur in huis.  088-0085300 / actie@oldenhave.nl

*Voor uitgebreide actievoorwaarden: www.oldenhave.nl

     
  Plus 125,- 
gratis kluswerk       
     van een 
    Oldenhave 
      vakman.

    Met een  

     Bosch 
   HR-ketel 

  Prijs vanaf

1.600,-  

U kunt al een ketel huren 

vanaf € 25.-/ maand

Borculo
Zutphen
Ulft

Met Oldenhave lekker 
warm én voordelig 

het jaar door

Dakgoot
 repareren

t.w.v. 75,-

  Veiligheids-
    controle
 elektra 
   t.w.v. 50,-

      
 Lekkende   
   kraan?

t.w.v. 25,-

     Nieuwe
 spaarlampen
   t.w.v. 50,-   Bespaar-

 douchekop
   t.w.v. 75,-

  Vervanging
 radiatorknop

t.w.v. 25,-

En zoek voor €125,- gratis klussen uit*



‘Wie woonde er in dat fraaie pand of 
wie was de eigenaar van dat lommer-
rijke buiten?’, ‘Wie had er de meeste 
huizen of grond in de gemeente?’, 
‘Was die oude weg er altijd al of is hij 
pas van later datum?’ Dit soort vra-
gen wordt steeds meer gesteld, omdat 
meer en meer mensen op zoek zijn 
naar de geschiedenis van het gebied 
waar ze wonen. Dankzij de Dienst van 
het Kadaster en de Openbare Regis-
ters zijn vanaf 1832 voor ieder stukje 
grond in Nederland al die gegevens 
vastgelegd. Om de oudste gegevens 
die uit 1832 - voor steeds meer belang-
stellenden goed bereikbaar te maken, 
worden ze voor geheel Gelderland 
uitgegeven in zogenaamde Kadastrale 
Atlassen. Voor die verschijning draagt 
zorg de ‘Stichting Werkgroep Kadas-
trale Atlas Gelderland’.

WAT IS EEN 
KADASTRALE ATLAS?
Een Kadastrale Atlas bestaat uit een 
aantal kaarten met allerlei toelichtin-
gen. Met behulp van deze op authen-
tiek materiaal gebaseerde gegevens 
kan iedere belangstellende nagaan, 
hoe de plattegrond van zijn huidige 
woonplaats er toen (in 1832, meer 
dan 170 jaar geleden!) uitzag, op 
wiens grond zijn huidige huis staat, 
en of dat toen bijvoorbeeld bouwland, 
weiland, bos of heide was. Misschien, 
als u een oud huis bewoont, wilt u na-
gaan wie er toen de eigenaar van was. 
Kortom, zo’n Kadastrale Atlas is voor 
iedereen die zich een beetje voor de 
geschiedenis van zijn eigen geboorte 
of woonplaats interesseert, maar ook 
voor wie belangstelt in de historie van 
zijn eigen huis, een waardevol bezit.

GELDERLAND IN 1832 IN BEELD
In iedere Kadastrale Atlas worden dus 

die gegevens opgenomen, die infor-
matie geven over de toestand van een 
bepaalde gemeente in het jaar 1832. 
Het gaat daarbij in de eerste plaats 
om de kaarten, minuutplans geheten. 
Daarop zijn alle percelen getekend: 
huizen, tuinen, akkers, weilanden, 
woeste gronden, watertjes, wegen, 
enz. De schaal van deze minuutplans 
varieert van 1:1000 voor binnenste-
den tot 1: 5000 voor woeste gronden, 
zoals bossen en heidevelden. Het aan-
tal kaarten per gemeente is afhanke-
lijk van de grootte van de kadastrale 
gemeente, van de aard van de bebou-
wing en de soort gronden. Zo bestaat 
bijvoorbeeld de gemeente Doesburg 
uit slechts 4 kaarten, maar daarte-
genover omvat een grote gemeente 
als Winterswijk wel 80 kaarten.
Sommige (burgerlijke) gemeenten 
zijn verdeeld in twee of meer kadas-
trale gemeenten, zodat in de Kadas-
trale Atlas van een gemeente soms 
de gegevens van verschillende ka-
dastrale gemeenten kunnen zitten. 
Meestal wordt een (kadastrale) ge-
meente in meerdere secties verdeeld, 
die met een letter worden aangeduid 
(A,B,C): per sectie komen vaak ook 
meer kaartbladen voor. Ook worden 
per sectie de percelen genummerd, 
beginnend bij 1, 2 enz. Op die manier 
zijn alle percelen apart op de kaart 
te vinden (bijvoorbeeld sectie D nr. 
154). In iedere uit te geven Kadas-
trale Atlas zijn alle minuutplans van 
een gemeente op hetzelfde formaat: 
A3 (42 x 30 cm) opgenomen. De oor-
spronkelijke kaarten, die een formaat 
hebben van 70 x 100 cm, zijn in hun 
geheel overgetekend en verkleind af-
gedrukt. Dit kleinere formaat zorgt 
voor een aanzienlijk gebruiksgemak, 
ze kunnen bijvoorbeeld makkelijk 
naast elkaar op tafel liggen. Sommige 

kaarten moe(s)ten geheel of gedeelte-
lijk worden gereconstrueerd, omdat 
de oorspronkelijke kaarten verloren 
gegaan zijn.

ANDERE GEGEVENS UIT 1832
Bij de minuutplans behoren de zo-
genaamde Oorspronkelijke Aanwij-
zende Tafels (O.A.T.), die ook uit 1832 
dateren. In die Tafels wordt per per-
ceel een aantal gegevens vermeld: de 
naam, beroep en woonplaats van de 
eigenaar of vruchtgebruiker, alsmede 
de soort van bebouwing (huis, molen, 
enz.) of het grondgebruik (bouwland, 
hooiland, bos, enz.), de oppervlakte 
van het perceel en de belastingsklas-
se. Deze O.A.T.-gegevens worden op 
overzichtelijke wijze bij de kaarten ge-
leverd. Om het zoeken te vereenvou-
digen is een alfabetische lijst van eige-
naren opgenomen. In een inleidend 
gedeelte wordt nog meer informatie 
aan de gebruiker verstrekt: onder an-
dere over de totstandkoming van de 
grenzen van de betrokken gemeente 
(Proces-Verbaal van grensbepaling), 
over de metingen die voor de kaarten 
zijn verricht, over de Dienst van het 
Kadaster, enz. Bijzondere hulpmidde-
len voor de geïnteresseerde gebruiker 
vormen een aantal tabellen zoals over 
bezitsverhoudingen (rechtspersonen 
en natuurlijke personen), de grootte 
van de soorten van eigendom en het 
aantal gebouwen per sectie.

DE STICHTING WERKGROEP 
KADASTRALE ATLAS 
GELDERLAND L832
De hierboven genoemde ‘Stichting 
Werkgroep Kadastrale Atlas Gelder-
land’ is in 1986 officieel van start 
gegaan. In het bestuur van de Stich-
ting werkt een groot aantal belang-
hebbende organisaties samen, zoals 
onder andere De Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers en 
het Gelders Archief. Ten behoeve van 
de Stichting verricht een groot aantal 
vrijwilligers allerlei werkzaamheden, 
zoals het tekenen van de kaarten en 
het overnemen van de verschillende 
gegevens uit de kadastrale admini-
stratie anno 1832. Bij het tot stand 
brengen van een Kadastrale Atlas van 
een gemeente wordt, waar mogelijk, 
nauw samengewerkt met de plaatse-
lijke historische vereniging, oudheid-

kamer of andere groep belangstellen-
den. Het werk van de Stichting wordt 
(financieel) gesteund door het Provin-
ciaal Bestuur van Gelderland en door 
plaatselijke instellingen van zeer 
uiteenlopende aard, zoals gemeente-
besturen, banken, bedrijfsleven e.d. 
Inmiddels heeft het initiatief van de 
Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas 
Gelderland in de meeste provincies 
navolging gevonden en worden ook 
daar kadastrale atlassen uitgegeven.

ENKELE GEGEVENS MET 
BETREKKING TOT DE ATLAS 
VORDEN
Het grondgebied van Vorden was in 
1832 verdeeld in 10 secties: sectie A: 
Veldwijk; sectie B: Mossel; sectie C: 
Wildenborch; sectie D: Medler; sectie 
E: De Wierse; sectie F: Linden; sectie 
G: Het Deldensche Broek; sectie H: 
Delden; sectie I: Hacfort en sectie K: 
Vorden. In het eerste deel van de atlas 
(hoofdstuk 3) beschrijft G. Dijkhuizen 
de grens van Vorden aan de hand van 
het Proces-Verbaal, zij gaat in op de 
secties, de driehoeksmeting, de soor-
ten van eigendom, het belastbaar in-
komen van de gebouwde eigendom-
men, de rechten, de eigenaren en het 
verleden en heden van Vorden.
Het tweede deel van de atlas bestaat 
uit de kadastrale gegevens waarin elk 
perceel apart wordt beschreven met: 
de soort van eigendom (bouwland, 
weiland, huis enz.), de grootte van het 
perceel, de belasting klasse waarin 
het perceel werd ondergebracht, het 
bedrag dat de grondslag vormt voor 
de belastingheffing van het gebouw-
de eigendom (huizen) en de eigenaar 
van het perceel, eventueel met ver-
melding van de vruchtgebruiker. Elk 
perceel is op de kadastrale kaart terug 
te vinden. Tot slot is opgenomen een 
alfabetische lijst van eigenaren met 
vermelding van de woonplaats, be-
roep, de totale grootte van het bezit 
en de sectie(s) waarin dit eigendom 
ligt. Alle kadastrale gegevens van 
1832 worden in één boek (oblong for-
maat) uitgegeven met daarbij de 29 
kadastrale kaarten op A3 formaat of 
d.m.v. een bijgevoegde CD-Rom. Het 
boek en de kaarten worden in een 
luxe portefeuille bijeen gehouden of 
alleen boek met achterin de kaarten 
en kadastrale gegevens op CD-Rom.

INTEKENEN OP DE ATLAS
Het streven is om de Kadastrale Atlas
Vorden 1832 in 2011 uit te brengen.
Daarom kunt U nu reeds vóórinte-
kenen op deze atlas voor een prijs
tussen € 35,- en € 40,- per atlas. Het
is van belang om te weten dat de op-
lage wordt bepaald naar het aantal
inschrijvingen. Na verschijning is de
voorraad minimaal en zal de prijs per
atlas zo’n vijf euro meer zijn. De inte-
kenaren krijgen bovendien de moge-
lijkheid om hun naam in de atlas te
laten opnemen.

INTEKENFORMULIER
voor de Kadastrale Atlas Vorden
Ondergetekende : 
adres:.....................................................

postcode:................................................

woonplaats:...........................................
 
bestelt: ___ exempla(a)r(en) van de 
Kadastrale Atlas Vorden 1832 voor 
de intekenprijs tussen € 35,- en € 40,-

Na verschijnen zal de prijs per atlas 
€ 5,- meer bedragen.
Ik stel het wel / niet op prijs dat mijn 
naam in de atlas vermeld wordt.
Ik wil de atlas(sen) na bericht:
o zelf ophalen op een nader op te 

geven adres te Vorden en per nota 
betalen.

o toegezonden krijgen en betaal ex-
tra € 6,50 aan verzend- en admini-
stratiekosten

datum: ___________________________ 

handtekening: ____________________

A.U.B. dit formulier in gefrankeerde 
envelop zenden aan:
Stichting Werkgroep Kadastrale 
Atlas Gelderland
Markt 1
6811 CG Arnhem
Tel. 026 - 3521649
E-mail: swkag@geldersarchief.nl
Internet: 
www.kadastraleatlasgelderland.nl
U kunt ook intekenen via internet.
Bankrelatie:
ING (Post)bank: 53 11 815

Hoe zag ons dorp er vroeger uit?
Vorden - De Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland heeft 
onlangs besloten de Atlas van Vorden van 1832 uit te geven. (Voor 
meer details verderop in dit artikel). Dit gaat in nauwe samenwerking 
met Oud Vorden en dankzij de subsidie van de gemeente Bronckhorst. 
Onlangs hebben de leden van Oud Vorden een toelichting gehad van 
de voorzitter van de Stichting, de heer K. Keverling Buisman. Bij die 
gelegenheid kon men ook intekenen. Wat Vorden betreft aanmelden 
via de website van Oud Vorden www.oudvorden.nl onder ‘Nieuws’ Het 
kan ook per e-mail info@oudvorden.nl of aanmelden bij Wim Rui-
terkamp, voorzitter van ‘Oud Vorden‘. Ook niet- leden uit Vorden en 
omliggende dorpen kunnen zich via het bijgevoegde intekenformu-
lier aanmelden.

In ieder groep liggen voortdurend heerlijke appels, peren, kiwi’s, wortels, bananen, pruimen en
tomaten. De kinderen zijn er dol op en willen graag al dat lekkers laten zien.

Schoolfruit

Vorden - Dit schooljaar krijgen alle kinderen van de Dorpsschool Vorden, in het kader 
van het project “Schoolfruit”, twee keer per week vers fruit.

De Griekse mythologie kent een bijzondere vogel: de Phoenix. Het is een vogel met opmerkelijke 
gaven en zijn meest opvallende is dat hij kan opstaan uit de dood. Na elk leven verbrandt de vogel 
en staat weer op uit zijn eigen as om het volgende leven tegemoet te treden. Met dit verhaal is 

er geen betere metafoor te vinden voor de coverband Phoenix. Duizenden doden is deze band al 
gestorven maar steeds is weer de kracht gevonden om te herrijzen. Phoenix waagt zich aan pa-
rels van onder andere John Mayer, Jimi Hendrix, Coldplay, Bruce Springsteen en U2.  Onder het 
strakke regime van drums en bas, met een speelse piano en een geweldige gitaar, durft Phoenix 
zich verrassend te noemen. Phoenix pleziert, leeft!
Elke laatste zondagmiddag van de maand live-muziek bij eetcafé De Slof, Dorpsstraat 34 in Vor-
den, en komende zondag dus: Phoenix! Kijk ook op www.deslofvorden.nl.

Phoenix komt tot leven in De Slof
Vorden - Een nieuwe naam, maar oude en vertrouwde bandleden: zondag 27 maart komt 
de band Phoenix naar eetcafé De Slof in Vorden. Krachtig, fris en vreselijk eigenwijs 
vertolken vier mooie mannen heerlijke covers uit het muzikale heden en verleden.



Ook de Medlertol kijkt graag uit naar 
het feest dat in het eerste weekend 
van juli wordt gehouden. De Stichting 
Oranjefeest Medlertol is nu al met de 
voorbereidingen bezig. Het bestuur 
bestaande uit André Knoef voorzitter, 
Geert Groot Nuelend secretaris, Erna 

Otten penningmeester, Henk Oortgie-
sen en Reini Groot Nuelend kijkt ver-
der dan alleen het organiseren van het 
Oranjefeest. Ook de toekomst houdt 
hen bezig. Het eerste Oranjefeest 
vond overigens 85 jaar geleden plaats. 
In de loop der jaren kwamen daar tal 

van activiteiten bij, waarvan de mees-
ten al weer geruisloos zijn verdwenen 
zoals bijvoorbeeld het Nieuwjaarsbal 
en de ‘ verwerpingavonden’ ( sjoelen, 
ballero en tal van andere spelletjes ) 
met als prijzen krentenbrood, taarten, 
speculaas en gebak. André Knoef: ‘Dat 
waren altijd reuze gezellige avonden. 
Soms te gezellig. Ik kan mij nog her-
inneren dat de buurman van mijn 
ouders met een kruiwagen vol met 
lekkernijen huiswaarts ‘ kuierde’ . 
Door het borreltje dat bij een derge-

lijke avond behoorde, kon het gebeu-
ren, dat buurman onderweg een paar 
krentenbroden verloor ! Maar dat was 
vroeger. Toen de belangstelling op ge-
geven moment terugliep werden de 
verwerping- avonden geschrapt’, zo 
zegt hij. Anno 2011 zijn daardoor alle 
pijlers op het aanstaand Oranjefeest 
gericht, dat op de zondag ervoor, be-
gint met een fietstocht voor jong en 
oud. Vervolgens sinds vier jaar op de 
vrijdagavond daarna, het succesvolle 
programma ‘ Vrienden van Medler 
Live’. Dan zetten jongeren en volwas-
senen hun beste beentje voor op het 
gebied van liedjes, sketches, dans e.d. 
Geert Groot Nuelend: ‘ Altijd circa 60 
deelnemers, waarvan het merendeel 
uit het Medler zelf afkomstig is. De 
avond wordt besloten met een ‘after-
party’ , heel erg gezellig allemaal’, zo 
zegt hij. Op de zaterdag zijn zo’n 25 
vrijwilligers bij de organisatie van de 
volks- en kinderspelen in touw. De 
opening van het Oranjefeest wordt 
dan traditiegetrouw verricht of door 
de burgemeester of door één van de 
wethouders. Om het financiële plaat-
je rond te krijgen gaat men vooraf 
met een intekenlijst de buurt in. Ook 
brengt de verloting geld in het ‘laatje’ 
. André Knoef: ‘ Tot dusver spelen wij 
in financieel opzicht quitte. Bedenk 
daarbij dat de kinderspelen gratis zijn 
en ook het keizerschieten , dat wij 
elke vijf jaar organiseren, is voor de 
deelnemers gratis’, zo zegt hij.

Tijdens de jaarlijkse barbecue, die voor 
de vrijwilligers wordt georganiseerd 
merkte penningmeester Erna Otten 
op: ‘ Er moet op financieel gebied wat 
gebeuren. Wij moeten reserves kwe-
ken om ook in de toekomst het Oran-
jefeest in stand te kunnen houden’. 
En zo werd het idee geboren om zon-
dag 27 maart de ‘Medler Lente Fair’ te 
organiseren. Het belooft die zondag 
tussen 10.00 en 16.00 uur een heel 
spektakel te worden, waaraan vrijwel 
de gehele Medlertol- gemeenschap 
meewerkt. De Stichting Oranjefeest 
Medlertol heeft voor deze dag de vol-

ledige ( gratis ) medewerking van de
CWV- Medo. ( Beschikbaar stellen ter-
rein en gebouwen ), zodat het ook bij
eventueel slecht weer,‘droog’ blijft.
Bestuur en commissie is al vanaf sep-
tember bezig met het inzamelen van
boeken, kleding, antiek, meubilair,
noem maar op. André Knoef: ‘ We ne-
men voor deze rommelmarkt bewust
alles zelf in. Beschikbaar stellen van
meubilair is hartstikke mooi, maar
we willen natuurlijk geen onverkoop-
bare ‘oude troep’, zo zegt hij. Voor de
kinderen is er tijdens deze Fair ook
van alles te doen. Henk Oortgiesen: ‘
Er komt een grote zandbult, waar de
jeugd onder begeleiding van het be-
stuur, zich met een mini- kraan kan
vermaken. Verder organiseren we
een zitmaaier- race. De kinderen kun-
nen een rit op een pony maken en er
is ook een grabbelton. Als de kinde-
ren zich vermaken , blijven ook de
ouders ‘hangen’ en dat is goed voor
onze kas’, zo zegt Henk lachend. 
Ook de vrouwenclub Medler en de
schietvereniging zullen medewer-
king aan de Medler Fair verlenen.
Geert Groot Nuelend: ‘ Wijn zijn
blij dat ook de lokale ondernemers
( waaronder ook startende onderne-
mers) zich die dag kunnen presente-
ren. Zij betalen een klein bedrag voor
een stand en mogen dan hun produc-
ten showen en verkopen’, zo zegt hij.
Zo zijn er de gehele dag presentaties
houtbewerking, landschap- en tuin-
ontwerp, tuinmachines, biologisch
geitenbedrijf, 2e hands kleding, pre-
sentatie paarden- en ponybedrijf, etc.
Jan Peppelman is aanwezig om voor
te doen hoe je kunt ‘wichelroede- lo-
pen’. André Knoef: ‘ Alle reden om
zondag 27 maart de Medler Lente Fair
te bezoeken. Wij zijn als organisatie
erg benieuwd hoe deze dag verloopt.
We gaan er vanuit dat het slaagt en
dat ook wij als Stichting Oranjefeest
Medlertol voor richting de toekomst,
wat centjes kunnen binnen halen. En
bovenal dat het voor de medewer-
kers en bezoekers een gezellige dag
wordt’, zo zegt hij.

‘Sparen voor de toekomst’

Medler Lente Fair

Medler - Oranjefeesten in de buurtschappen zijn voor de bewoners 
dikwijls jaarlijkse hoogtepunten . Dergelijke festiviteiten worden dan 
ook vaak door oud- inwoners aangegrepen om naar hun ‘roots’ terug 
te keren en verheugen zich dan op een weerzien met ‘oude bekenden’. 
En dat veelal onder het genot van een ‘glaasje’!

v.l.n.r: Erna Otten, Andre Knoef, Henk Oortgiesen en Geert Groot Nuelend

Afgelopen zaterdag stonden de eerste 
fans al om 21.00 aan de deur bij eet-
café De Slof. Exact een uur voordat 
het startschot werd gegeven door de 
twee mans formatie Duo Hekkelbarg, 
die de stemming van de ondertussen 
flink toegestroomde menigte naar 

hogere sferen bracht. Een paar fijne 
gouwe ouwe van onder andere het 
Hanska Duo deden de eerste polonai-
ses al uitlokken. 
Klokslag elf uur gonsde het opzwe-
pende intro door het café waarna de 
aanwezigen in de Slof getrakteerd 

werden op een setlist met covers,
maar ook een aantal eigen nummers
die flink in de smaak vielen. Na het
inschakelen van wat extra barper-
soneel en het aanboren van de bier-
glasreserves, begon de tweede set.
Ditmaal met een geïmproviseerde
versie van het legendarische nummer
‘Hello Josephine’, maar dan mét klop-
boormachine die de Yamaha cross-
motor moest vervangen, gezien het
feit dat deze niet meer naar binnen
kon. Het feestgedruis ging vervolgens
helemaal los op de verschillende Ach-
terhoekse covers tot aan de onvermij-
delijke afsluiters. 

Zodoende was Rock around De Slof
2011 een geslaagd feest, die alle in-
grediënten had zoals een hard wer-
kend mens dat nodig heeft op zijn
zaterdagavond. Menig aanwezige
Vordenaar zal op zondag hebben na-
genoten, maar kijkt vast uit naar een
mogelijk Rock around De Slof 2012!

Volle bak bij ‘Rock around De Slof’

Vorden - De artiesten stonden op scherp, de gitaarsnaartjes strak, en 
de pakken in de plooi. Op 19 maart om klokslag elf uur was het zo ver, 
het daverende optreden van De Vordense Soppers ging van start in een 
tot de nok toe volle Slof!

Het belooft met name voor de kinde-
ren een leuke dag te worden, want 
de Paashaas zal die dag zo’n duizend 
eieren verstoppen ! Het badpersoneel 
start vanaf 26 april met het geven van 
zwemlessen ( diploma A,B,C, spetter-
les voor de kleintjes en de speciale di-
ploma’ s, zwemvaardigheid, snorke-
len, vinzwemmen, survival en water-
fun. Gedurende het seizoen worden 
er diverse activiteiten georganiseerd. 
Zo is er op 1 juni een buitenspeeldag 
( Een zwembad vol met leuke spelle-
tjes ). De zwemvierdaagse begint op 
maandag 20 juni. Behalve het banen 
zwemmen zijn er de gehele week 
in- en rondom het bad tal van activi-

teiten. Woensdag 12 juli staat de ‘Ex-
peditie In de Dennen’ op de agenda. 
Een spectaculaire dag voor kinderen. 
Het Vordense zwembad biedt tevens 
de mogelijkheid om een verjaars-
feestje, met een hapje, een drankje 
en tal van activiteiten, op het bad te 
vieren. Zondag 4 september sluit het 
bad. Momenteel is de voorverkoop 
voor zowel de gemeentelijke baden 
als voor het zwembad ‘In de Dennen’ 
in volle gang. 

Opgeven is heel eenvoudig en be-
gint met de vraag ‘In welk zwembad 
zwemt u altijd ? ‘Voor het zwembad in 
Vorden www.zwembad-indedennen.
nl Voor de website van de gemeente-
lijk baden gaat men naar de website 
van de gemeente Bronckhorst. Het 
bestelformulier staat op de website. 
Downloaden, invullen en opsturen. 
Klaar is ‘Kees’!

Zwembad In de Dennen 
24 april open
Vorden - Het zwembad ‘In de Den-
nen’ , vorig jaar in Nederland uit-
geroepen tot ‘zwembad van het 
jaar’, gaat zondag 24 april ( Eerste 
Paasdag ) om 9.00 uur open.

Maar gebrand op een betere wedstrijd 
dan de uitwedstrijd gingen de dames 
uit Vorden de eerste set het veld in. 
Het begin ging erg gelijk op. Van bei-
de kanten was de service druk hoog 
en hierdoor had VCV moeite om de 
midspeelsters aan te spelen. Daarom 

kon Dash aanhaken en ging het eer-
ste deel van de set gelijk op. Maar in 
de rally’s was VCV net wat effectie-
ver dan Dash en hierdoor wisten ze 
een gat van 3 punten te slaan. Hier 
kon Dash niet meer op terug komen, 
ze hebben gevochten wat ze waard 

waren, maar VCV won deze set met 
20-25.
 
Met de gedachte dat de eerste set he-
lemaal geen slecht spel was, gingen 
de dames uit Vorden het veld weer 
in. En weer konden ze aanhaken bij 
het sterke spel van VCV. Tot 12-12 
ging het gelijk op en daarna kwam 
VCV weer met een zeer sterke service 
serie. Hier had Dash geen antwoord 
op. Het gat was geslagen. Met veel 
vechtlust probeerde Dash uit alle 
macht nog wat terug te doen, maar 
dit kwam te laat. De tweede set ging 
verloren met 17-25.
En weer kwam de gedachte in het 
hoofd dat ook de tweede set geen 

slecht spel had laten zien. In de der-
de set trokken de dames van Dash 
alle reserves los. Ze bleven bij VCV 
in de buurt en met een prachtige 
doortikbal van Lian Leunk en een 
snoeihard geslagen bal van Diewertje 
Dijkman kregen de dames zelfs hoop 
op de setwinst. Dit mocht helaas niet 
gebeuren, na een dubieus punt aan 
het eind van de derde set werd het 
22-25.

Nu kwam de vierde set nog. Het eni-
ge punt wat voor Dash nog te pak-
ken was. Het voelde alsof dit een ver-
diend punt voor Dash was, want ze 
speelden helemaal niet slecht. Dus 
met alle strijdlust en kracht die er 

nog over was gingen de dames het 
veld weer in, maar het mocht niet 
baten. Weer konden de dames van 
Dash aanhaken tot halverwege de set 
en weer liep VCV hierna door mid-
del van een service serie en een sterk 
blok uit. Deze set eindigde tevens in 
een 20-25 setverlies. Dit is de eerste 
0-4 verlies van de dames uit Vorden 
dit seizoen. Maar een terechte neder-
laag. Dash speelde zeker niet slecht, 
maar VCV was dit keer gewoon be-
ter. Er kan weer vooruit gekeken 
worden naar de wedstrijd van vol-
gende week tegen VC Ledub. Deze 
wedstrijd wordt ook thuis gespeeld, 
om 17.45 en zij hopen op net zoveel 
publiek als deze week.

Terecht verlies Dash D1
Vorden - Hoofdsponsor ‘Visser Mode’ en Subsponsors ‘Bistro de Ro-
tonde’ ‘Strada Sports’ en ‘Intersport Harbach’Zaterdag 19 maart 
stond voor de dames uit Vorden de wedstrijd tegen de koploper op 
het programma. Dit was VCV uit Varsseveld, een oude bekende. De 
uitwedstrijd was met slecht spel van de kant van Dash verloren met 
1-3. En ze waren gebrand deze keer een betere pot neer te zetten. 
Daarom waren er wat speelsters gaan analyseren bij de wedstrijd van 
vorige week, VCV D1 – DeVoKo D1. Dit kon aangezien Dash zelf vrij 
was. Hier werden ze wel wat wijzer van en daar werd ook flink op 
getraind. Dat het een zware wedstrijd zal worden stond al wel vast.



Onder de titel ‘Comparable Contra-
dictions’ exposeert sieraadontwerp-
ster Maryvonne Wellen twee nieuwe 
series sieraden: ‘Starting with Octave 
Landuyt’ en ‘All that glitters’. Beide 
series hebben het traditionele sie-
raad als uitgangspunt. Door digitale 

bewerking en/of manipulatie van tra-
ditionele sieraden ontstaan nieuwe
ontwerpen, door toepassing van high
- tech materialen in combinatie met
natuurlijke, contrasten. 

In de tentoonstelling ‘Comparable
Contradictions’, zijn haar bijzondere
halssieraden en broches te zien, die
industrieel en natuurlijk, traditioneel
en vernieuwend tegelijk zijn.

Comparable Contradictions
Sieraden van Maryvonne Wellen
Vorden - Expositie in Galerie Ag-
nes Raben, aan de Nieuwstad, van 
20 maart t/m 25 april 2011.

Men kan een kijkje nemen in school 
en in de klassen. Bent u wellicht op 
zoek naar een basisschool voor uw 
kind(eren), dan is dit een mooie gele-

genheid om bijvoorbeeld bij groep 1
of 2 te gaan kijken. In groep 3 kennen
ze alle letters maar hoe ziet voor hen
de dag eruit?! U kunt het komen zien
en ervaren!
Dus bent u nieuwsgierig naar het on-
derwijs dat wij geven en/of zoekt u
een school voor uw kind(eren)? Kom
dan op 23 maart ‘s morgens gerust
een kijkje nemen in de school!

Basisschool ‘De Vordering’

Open dag
Vorden - Op woensdagochtend 23 
maart a.s. organiseert basisschool 
‘De Vordering’ een open dag! Op 
deze dag kunt u de school bezoe-
ken en “in bedrijf” zien.

Onlangs kreeg groep 6 van de St. 
Martinusschool in Baak (weer) een 
ochtend les in techniek door de heer 
Hans van Duijn, gepensioneerd werk-
tuigbouwkundige van Bureau Top. 
Via het project Techniek Coach van 
deze organisatie ontdekken de leer-
lingen vanaf groep 5 tot en met groep 
8 wat techniek is. Bij elke groep wordt 
er iets dieper op de stof ingegaan. 
De leerlingen gingen in groepjes aan 
de slag door opdrachten te maken uit 

een werkboek. Zo maakten ze o.a. 
kennis met verschillende manieren 
van dingen bevestigen, zoals schar-
nieren in deuren. Welke moer hoort 
bij welke schroef en welk gereed-
schap gebruik ik hierbij en hoe heet 
het? Aan een andere tafel werd er ge-
stoeid met elektriciteit. De leerlingen 
bouwden hier een stroomkring met 
een lampje en een motor. Wanneer 
brandt de lamp, wanneer niet en hoe 
komt dat?

Verder werd er gestoeid met een 
elektromagneet, een button gemaakt 
door gebruik te maken van het hef-
boomprincipe, een ijzeren draad ge-
bogen tot een paperclip, geboord en 
gemixt door gebruik te maken van 
diverse tandwielen.

Na een hele ochtend stoeien met 
techniek, wisten een aantal leerlin-
gen van geen ophouden, zo interes-
sant vonden ze het. Een ander vond 
het toch best wel aardig en weer een 
ander vond het maar saai. Voor die 
laatste zal de missie van bureau Top 
wel niet slagen, maar voor een aan-
tal leerlingen van de St. Martinus is 
de interesse in de techniek zeker ge-
wekt.

Stoeien met schroeven en moeren

Baak - Het is een feit dat er op termijn een tekort dreigt te ontstaan 
aan vakmensen in de technische sector. Daarom is het noodzakelijk 
kinderen al zo vroeg mogelijk kennis te laten maken met techniek en 
ze hiervoor te enthousiasmeren. Speelgoed zoals Knexx en (technisch) 
Lego dragen hieraan bij, maar zeker ook de industrie zelf door het 
geven van lessen op basisscholen.

De ‘ophalers’ troffen het, prachtige 
weersomstandigheden en na afloop 
op de Gemeentewerf Groendepot 
( op het terrein van de voormalige 
zuivering) een drankje en een boe-
renkoolmaaltijd dat werd aangebo-
den door de gemeente Bronckhorst. 

Wethouder André Baars was deze
zaterdagmorgen ook van de partij.
Hij hielp actief mee in de groep die
het zwerfvuil in Hackfort ophaalde.
In totaal waren en 112 volwassenen
en 24 kinderen ( onderverdeeld in 12
groepen ) van de partij . André Baars
bedankte iedereen voor de inzet en
hoopte dat al deze vrijwilligers ook
de komende jaren weer bereid zullen
zijn om op een vrije zaterdagmorgen
zwerfvuil te willen ophalen. De actie
werd zaterdag door enkele leden van
Wildbeheer met een paar ‘deuntjes’
op de jachthoorn, afgeblazen.

1200 kilo zwerfvuil opgehaald

Actie geslaagd
Vorden - Ria van Vleuten toonde 
zich zaterdagmiddag na afloop 
van het ophalen van zwerfvuil 
zeer tevreden. Met deze actie is 
in totaal ongeveer 1200 kilo vuil 
opgehaald, ongeveer gelijk aan 
vorig jaar’, zo sprak ze.

Vorige week maandagavond was er 
, vooruitlopend op de opening een 
soort brainstormsessie. Hierbij was 
een delegatie van de VOV, enkele 
vrijwilligers, Paul Koopman (Jonge-
renwerker van de gemeente Bronck-
horst ) en Sandra Krijgsman van het 
JEKK (Jongeren en Kleine Krimina-
liteit) aanwezig. Sandra Krijgsman 
vertelde dat JEKK zich richt op ‘ pro-
bleemjongeren’, dus is het vanuit 
deze invalshoek belangrijk dat er een 
jeugdsoos in Vorden komt’, zo hield 
zij de aanwezigen voor. De VOV heeft 
er eveneens belang bij dat de jeugd 
van Vorden niet op straat rondhangt, 
maar dat jongens en meisjes elkaar in 
een jeugdsoos kunnen ontmoeten. 
Marcel Leferink, voorzitter van de 
VOV stak terloops een pluim op de 
hoed van STEVO (Stichting Evene-
menten Vorden). ‘Deze Stichting 

geeft het goede voorbeeld en zorgt 
er o.m. jaarlijks voor dat er op Ou-
dejaarsnacht in de sporthal een da-
verend muziekfestijn voor de jeugd 
wordt georganiseerd. En wat bleek 
afgelopen keer, die nacht werden er 
vergeleken met andere plaatsen in 
de gemeente Bronckhorst, geen ver-
nielingen aangericht. Wij vinden het 
dan ook van het grootste belang dat 
er naast STEVO ook een permanente 
jeugdsoos komt in Vorden’, aldus 
Marcel Leferink. Een belangrijk item 
op deze bijeenkomst: de plek waar de 
jeugdsoos wordt gevestigd . 
De aanwezigen spraken zich uit voor 
een permanente eigen plek, ‘ergens‘ 
in Vorden en niet in de kelder van het 
dorpscentrum. Zo werd de suggestie 
geopperd om een gesprek aan te gaan 
met de gemeente Bronckhorst om te 
kijken of die ruimte inderdaad gevon-

den kan worden. Binnenkort zullen 
enkele vrijwilligers samen met Sandra 
Krijgsman (JEKK) en jongerenwerker 
Paul Koopman daarover een gesprek 
hebben met de gemeente. De VOV 
bood bij monde van voorzitter Mar-
cel Leferink aan een bemiddelende 
rol te willen spelen. Paul Koopman: 
‘ Ik kan mij het standpunt van de 
vrijwilligers wel voorstellen, want zij 
zullen straks in samenwerking met 
de jongeren, de kar moeten trekken. 
Overigens hebben wij op dit moment 
nog te weinig vrijwilligers, er moe-
ten er nog zeker vijf bijkomen willen 
we van start kunnen gaan. Ze kun-
nen zich telefonisch bij mij opgeven 
06- 21298742 of een mailtje sturen 
p.koopman7@kpnplanet.nl ‘, zo zegt 
hij. De jongerenwerker heeft direct 
na zijn aanstelling bij de gemeente 
Bronckhorst (15 uur per week) zijn 
nek uitgestoken om de jeugdsoos Het 
Stampertje een doorstart te kunnen 
laten maken!

Anderhalf jaar geleden werd de 
jeugdsoos door ouders en jongeren 
opgericht. Er werd een bestuur in 
het leven geroepen en de gemeente 
Bronckhorst bood aan om voor de 
duur van een half jaar de huur van 
het Stampertje (waar de jeugdsoos 
bijeen kwam) voor haar rekening 
te willen nemen. Echter, alle goede 
voornemens van alle betrokkenen 
ten spijt, bleek het voor de jeugd te 
lastig om zelfstandig een jeugdsoos te 
leiden en te onderhouden. Daarnaast 
was er veel te weinig kader voorhan-
den om ondersteuning te bieden. De 
animo voor de jeugdsoos bloedde 
dood. Het bestuur van ‘Jongerenwerk 
Vorden in oprichting’, hield er mee 
op. Dus einde verhaal, zo leek !
Paul Koopman nam toen de taak op 
zich om te onderzoeken of er een 
doorstart mogelijk is. Hij zette er zijn 
schouders onder en hoopt en is ervan 
overtuigd dat de jeugdsoos straks in 
april/ mei inderdaad een doorstart 
kan maken.

Jeugdsoos Het Stampertje

Doorstart uitgesteld

Vorden - De afgelopen maanden is men achter de schermen druk bezig 
geweest om jeugdsoos Het Stampertje in de kelder van het dorpscen-
trum een doorstart te kunnen laten maken. Een ruimte voor jongeren 
tussen de 12 en 16 jaar, die daar dan elke woensdagavond tussen 19.00 
en 21.00 uur bijeen zouden kunnen komen. De Vordense Onderne-
mers Vereniging ( VOV ) heeft zich al van haar beste kant laten zien, 
door een tatel- voetbalspel, een lederen bankstel, een zitzak en een 
dartbord beschikbaar te stellen.

VOV biedt jeugdsoos alvast voetbalspel aan

Bedrijven Verenigingen 
Darttoernooi De Herberg

De Herberg organiseert op 9 april 2011 i.s.m. dartvereni-
ging F.D.T.V. een toernooi voor Vordense ondernemers.

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid zich in te 
schrijven (max. 16 teams) met teams van 4 personen 
welke in pouleverband zullen gaan strijden om de 

“Herbergbokaal” welke wederom word aangeboden 
door Atomica Plastics.

Bedrijven dienen zich vooraf op te geven bij de Herberg; 
tel. 552243. Aanvang toernooi 13.00 uur, zaal open 

vanaf 12.00 uur.

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

Toneelvereniging T.A.O. 
Wildenborch 

  
vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2011 

 
Gespeeld wordt het blijspel: 

 
 

Ziekenhuis aan de race 
geschreven door Piet Kuyper 

 
 
 
Entree € 7,50  t/m 12 jaar € 3,50 
Inclusief kop koffie/thee 
 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Kapel Wildenborch, Kapelweg 1 
 
 
Kaarten kunnen telefonisch gereserveerd worden tussen 
19.00 en 20.00 uur bij Frieda te Lindert (0575) 55 67 26.  
Aan de zaal zolang de voorraad strekt. 
 



Voor leden van de bibliotheek wor-
den tijdens de Boekenweek het 
Boekenweekmagazine 2011 en het 
boekje Geschreven portretten: Kader 
Abdolah, gratis beschikbaar. In het 
Boekenweekmagazine staat onder 
andere een overzicht van boeken 
die aansluiten op het thema van de 
Boekenweek: Curriculum Vitae - ge-

schreven portretten. Met het boekje 
Geschreven portretten: Kader Abdo-
lah wordt nader kennis gemaakt met 
deze auteur. 

Beide uitgaven zijn verkrijgbaar in de 
bibliobus en andere bibliotheekves-
tigingen van basisbibliotheek West 
Achterhoek, maar er is slechtseen be-

perkte oplage beschikbaar. Wees er
dus snel bij om verzekert te zijn van
een van deze uitgaven. 
Voor wie nog geen lid is van de biblio-
theek, is de Boekenweek hèt moment
om dat te worden! Bij inschrijving ont-
vangen nieuwe lezers een boekenbon
ter waarde van 5 euro en een voucher
waarmee het Boekenweekgeschenk
De Kraai opgehaald kan worden in
de boekhandel. Met dit boekje op zak
kunnen mensen op zondag 20 maart
gratis reizen met alle binnenlandse
treinen van de NS, NS Highspeed, Ar-
riva, Connexxion, Syntus en Veolia.
Niet geldig in de Thalys. 

Kader Abdolah schreef voor de Boe-
kenweek het boek De Kraai. Een ma-
kelaar in koffie, gevestigd aan de Lau-
riersgracht in Amsterdam, verdeelt
zijn dag over zijn werk en zijn passie.
Overdag staat hij in zijn winkeltje
waar hij zowel Nederlanders als mi-
granten ontmoet, ’s avonds schrijft
hij verhalen die laten zien hoe hij als
jongen in Perzië opgroeit. Door he-
den en verleden, realiteit en verbeel-
ding, Perzië en Nederland met elkaar
te verbinden, schept de schrijver een
nieuwe realiteit. Met de kraai als ob-
jectieve getuige.

Boekenweek 16-26 maart 2011

Geschreven portretten: Curriculum Vitae

Geschreven portretten - Curriculum Vitae, dat is dit jaar het centrale 
thema van de Boekenweek die van 16 t/m 26 maart plaatsvindt. Bio-
grafieën zijn ongekend populair. Levensverhalen van velen staan daar-
mee gedurende tien dagen volop in de schijnwerpers.

Kader Abdolah schreef voor de Boekenweek het boek De Kraai.

Graag namen de Bronckhorsterzorg-
boeren de uitnodiging van de ge-
meente aan een stand te bemannen 
tijdens de vrijwilligersmarkt. Hoewel 
er op zo’n zonnige dag op het land 
en in de tuin van alles is te doen en 
het kriebelt om buiten bezig te zijn, 
was het in en voor het gemeentehuis 
ook een gezellige boel. Het fenomeen 
zorgboeren is bij menigeen ondertus-
sen bekend, zo bleek tijdens de dag. 
Echter, dat er zoveel zorgboeren in 

Bronckhorst zijn met zo’n verschei-
denheid aan aanbod, werd menigeen 
pas die dag duidelijk. In de stand werd 
een PowerPoint presentatie getoond 
waarop was te zien welke doelgroe-
pen welke activiteiten kunnen doen 
op de verschillende zorgboerderijen. 
Op informatiebordjes was overzichte-
lijk te zien welke zorgboerderijen lid 
zijn van de VZOG en zich in Bronck-
horst bevinden en wat hun aanbod 
is. Als mensen waren geïnteresseerd, 

konden ze van de desbetreffende 
zorgboerderij een folder meenemen. 
Op de zorgboerderijen wordt wis-
selend omgegaan met vrijwilligers. 
Een aantal hebben (nog) geen vrij-
willigers, terwijl een ander met veel 
vrijwilligers werkt. Zo vertelt Harriët 
Hiddink dat er op Zorg- en recrea-
tieboerderij de Bult een leuk, hard-
werkend en hecht team van zo’n 15 
medewerkers is, waar anderen toch 
makkelijk bij aan kunnen sluiten. Er 
zijn drie betaalde krachten en daar-
naast vrijwilligers die op verschillen-
de gebieden, voor verschillende uren 
per week/maand worden ingezet: be-
geleiders dagbesteding, begeleiders 
kamers met zorg, paardenverzorgers, 

mentoren, klusjesmensen, vrijwilli-
gerscoördinator. Er is ook plek voor 
stagiaires. Twee keer per jaar is er een 
medewerkersbijeenkomst en/of uitje. 
Voor iedereen die vrijwilligerswerk 
wil doen, is er wel een klus te vinden 
op de Bult. Het kan gaan om (eenma-
lig) een paar uur per week/maand of 
om meerdere uren/dagen. Te denken 
valt aan het onderhoud van de (bloe-
men- en/of groente) tuin, snoeiwerk, 
schilderwerk, onderhoud, timmeren, 
ICT werkzaamheden, onderhoud 
website, administratief werk, onge-
diertebestrijding, gastvrouw/-heer, 
dierenverzorging, elektricien, trek-
kerwerkzaamheden, begeleiding 
deelnemers en vanaf juli de platte-
landswinkel. 

Het weekend van 18 en 19 maart 
biedt geïnteresseerden de gelegen-
heid een dagje op de zorgboerderij 
mee te draaien om te ervaren hoe 
het is om daar te werken. Een ieder 
wordt van harte uitgenodigd mee te 
klussen! Graag van tevoren even op-
geven. 

KLUSSEN ZORGBOERERIJEN: 
18 MAART, zorg- en recreatieboerde-
rij de Bult, Toldijk: afrastering/hek-
werk maken. 
Bij de dierenverblijven wordt bij het 
buitenverblijf het oude hekwerk (be-
tonijzer met roest) vervangen door 
nieuw hekwerk, zodat het voor mens 
en dier veilig toeven en werken is. 
Aan het eind van het drijfpad moet 
een houten hek worden gemaakt, om 
ongenode gasten zoveel mogelijk van 
het terrein te weren en om de veilig-
heid voor de kinderen te vergroten, 
dat ze niet met skelters direct de weg 
op kunnen rijden. Er kunnen nog 8 
vrijwilligers meedoen. De klus is terug 
te vinden op de site van NLDOET. 

19 MAART, zorgkwekerij de Stek, Zel-
hem: het omheinen van de nieuwe 
vaste plantentuin 

Het betreft een buitenklus waarbij 
met franse latjesvan kastanjehout 
een omheining wordt gemaakt om 
de nieuwe vaste planten tuin. Bij re-

gen is er ook werk binnen. Deze klus
is op NL Doet terug te vinden. Graag
aanmelden via de site om overzicht te
houden van deelname. 
19 MAART, zorgboerderij den Bessel-
der, Halle: planten van struiken. 
Op zorgboerderij den Besselder wor-
den door twee leden van de Lions-
club Wisch samen met de zorgboer
struiken gepoot. Hier kunnen geen
vrijwilligers meer meedoen. 
19 MAART, zorg- en recreatieboer-
derij de Bult, Toldijk: dierenverblijf
schilderen. 
De dierenverblijven zijn vorig jaar op-
nieuw ingericht, gemetseld etc. Een
aantal hokken zijn al wel in gebruik,
maar het betonijzer en het houtwerk
is nog niet allemaal groen geverfd.
Als eerste worden de hokken schoon-
gemaakt, om ze vervolgens groen te
verven. Als er voor wordt gekozen
deze activiteit op zaterdag te doen,
kan dat samen worden gedaan met
een aantal (jonge)deelnemers en hun
begeleiders. Er kunnen nog 5 vrijwil-
ligers meedoen. 
19 MAART, zorg- en recreatieboerde-
rij de Bult: aanplant hoogstamfruit-
boomgaard 
Bij de boerderij worden oude rassen
fruitbomen in een boomgaard gepoot.
Dit wordt gedaan onder de hoede van
iemand van ’t Onderholt. Er kunnen
nog 6 vrijwilligers meedoen. 
19 MAART, zorg- en recreatieboerde-
rij de Bult: bloemen- en groentetuin
onderhouden 
In het voorjaar is er van allerlei on-
derhoud aan de tuin te doen. De
beekloop moet onder andere weer
in orde worden gemaakt. Er moeten
struiken worden verzet, de gazon-
rand moet worden gestoken en on-
kruid gewied. Lekker wroeten met de
handen in de grond. De groentetuin
kan ook een opknapbeurt gebruiken,
alhoewel daar niet veel onkruid meer
valt te wieden. Er kunnen nog 5 vrij-
willigers meedoen. 
Zorgkwekerij de Stek, Jos en Maria
Aaldering, Wittebrinkweg 8, Zelhem,
tel: 0314-324356 
Zorg- en recreatieboerderij de Bult,
Harriët Hiddink, Beekstraat 13, Tol-
dijk, tel: 0575-451305.

Zorgboeren en vrijwilligers

Op 12 maart waren de Bronckhorsterzorgboeren, lid van de Vereni-
ging voor Zorgboeren Oost Gelderland, aanwezig op de vrijwilligers-
markt van de gemeente Bronckhorst. Komend weekend op 18 en/of 19 
maart zijn een aantal van hen met vrijwilligers in touw in het kader 
van NLDOET.

Een aantal leden van de VZOG was aanwezig tijdens de vrijwilligersmarkt.

UITSLAG 
BRIDGECLUB BRONKHORST 
COMPETITIERONDE 6; 
EERSTE AVOND.

Lijn A: 1. Silvia Schreiber & Nel Hen-
driks 60,08%; 2. Gerda van Onna & 

Harrie Pelgrom 53,83%; 3. Dick Brink-
man & René Winkelman 53,58%. 

Lijn B: 1. Annie Hartman & Jan van 
der Tol 66,08%; 2. Marietje Geurts & 
Greet Jansen 55,67%; 3. Irene Lichten-
berg & Theo Schoenaker 53,48%. 

Lijn C: 1. Annie Berentsen & Wil van
de Berg 59,60%; 2. Karen Notten &
Joop te Veldhuis 52,40%; 3. Jan Veen-
huis & Joop Rutten 51,80%. 

Donderdag 17 maart de tweede com-
petitieavond in deze ronde.

B R I D G E

Een deel van de leerlingen die mee 
doen hebben nog niet eens een jaar 
les, maar laten graag hun vorderin-
gen horen. 

Doel van de middag is de jeugd op 
een ontspannen wijze te laten spelen 
en daarna het publiek te verrassen 
met een spetterend optreden. Daar-
naast laten ze leeftijdgenootjes graag 
zien hoeveel plezier en ontspanning 
je kunt halen uit muziek maken.

Alle leerlingen krijgen tevens de ge-
legenheid een kort solo optreden 
te verzorgen. De groep blokfluiters 
onder leiding van Karolien Huetink 
en de leerlingen van drumband on-
der leiding van Mike de Geest zul-
len het publiek verrassen met hun 
optredens. Iedereen die graag een 
instrument wil leren bespelen, jong 
en iets minder jong, wordt van harte 
uitgenodigd om langs te komen om 
eens te luisteren en te zien wat de 
mogelijkheden binnen Concordia 
zijn. Bestuursleden Tinie Barink en 
Paul Bunkers zijn aanwezig om vra-
gen, van kinderen en ouders, te be-
antwoorden en uitleg te geven of de 
mogelijkheden. Het afsluitende pro-
gramma begint om 15.30 uur in het 
Dorpscentrum te Vorden. 

Voor meer informatie over Concordia 
kijk op, www.concordiavorden.nl

Jeugdmiddag Concordia
Zaterdagmiddag 26 maart staan 
de jeugdleden van Muziekvereni-
ging Concordia in de spotlights. 
Dan is de jaarlijkse play-in in het 
dorpscentrum waarbij het jeugd-
orkest, aangevuld met enkele er-
varen muzikanten, een program-
ma instudeert en uitvoert. Dit 
gebeurt onderleiding van Con-
cordia’s dirigent Berjan Morsink.

De vrouwen waren er in geslaagd 
om Wim Alberts en Hedzer Kooistra 
vanuit het noorden van Friesland 
naar Vorden te laten komen. 

In mei 1999 startten Wim en Hed-
zer met het lopen van het Pieterpad. 
Voor de pauze vertelden ze over het 
wandelen van lange afstandswan-
delpaden (afgekort als LAW’s) in het 

algemeen en na de pauze over het 
Pieterpad in het bijzonder. 
Door middel van een powerpoint-
presentatie kwamen diverse plek-
ken tussen Pieterburen en de St. 
Pietersberg in Maastricht in beeld. 
Dat het lopen van LAW’s verslavend 
werkt werd wel duidelijk. Want na 
het Pieterpad legden de heren di-
verse andere lange afstandswandel-
paden af.

Wilt u meer lezen over hun beleve-
nissen over o.a. het Pieterpad, be-
zoek dan hun website: 
www.lekkerwandelen.nl

Pieterpad
Vorden - Afgelopen woensdag 
was er bij de NBvP Vrouwen van 
Nu een verrassingsavond, ge-
organiseerd door het zgn. één-
dagsbestuur.



“Haeve betekent niet meer dan Haan 
Verhuur,” legt directeur Johan de 
Haan van De Haeve BV uit. “We 
hebben het iets chiquer gemaakt, 
ook omdat het oude, monumentale 
panden zijn.” Het gaat hier om de 
panden in het centrum van Zutphen 
aan de Waterstraat 5, de Zaadmarkt 
94 en 95. Een moderner pand staat 
aan de Coenensparkstraat 17 op indu-
strieterrein De Mars. “Dat huren we 
tijdelijk van de gemeente ook als be-
drijfsverzamelgebouw,” laat hij zien. 
Op die plaats in Zutphen is een nieuw 
plan in wording voor kantoren en 
woningen, het bestaande zal daarom 
op termijn worden gesloopt. 
Johan de Haan startte 18 jaar geleden 
op een zolderkamer thuis met Inter-
werk, het advies en detacheringbu-
reau voor gemeenten. Interwerk BV 
is gespecialiseerd in sociale zaken en 
heeft op dit moment 75 werknemers 
in vaste dienst die door heel Neder-
land werken. Later ging hij naar een 
kantoorruimte aan de Burgemeester 
Dijckmeesterweg 12 en kocht na 5 
jaar een eigen pand aan de Water-
straat 5. “Het pand was voor ons, 
met vijf medewerkers op kantoor, te 
groot. Elke verdieping had een pan-
try, toiletgroep etc. Dus ik verdeelde 
het pand en verhuurde de overige 
etages aan twee grote bedrijven,” ver-
telt Johan verder. In 2007 kocht hij 
het pand aan de Zaadmarkt 95. 
Toen er een bedrijf wegging, kon hij 
niet snel een nieuwe huurder vinden. 
“Ik kreeg wel vragen van mensen die 

één kamer, twee of drie, wilden hu-
ren. Ik dacht: ‘En waarom ook niet?’. 
Ik heb toen het principe van één 
huurder losgelaten en het was bin-
nen de kortste keren vol.” Het pand 
bevat gemeenschappelijke ruimten, 
zoals een kantine en een vergader- 
en/of presentatieruimte met allerlei 
audiovisuele middelen, zoals een 
beamer en een flatscreen. Mensen 
kunnen elkaar daar ontmoeten en 
netwerken. 
De Zaadmarkt 95 is eveneens als be-
drijfsverzamelgebouw ingericht, al is 
de grootste huurder Johan de Haan 
zelf met Interwerk BV en De Haeve 
BV. “Maar ik heb hier een kamer in-
gericht met internet, die wij heel wei-
nig gebruiken. Die is te huur per uur, 
er hangt een lijstje naast de deur.” 
Vooral ondernemers die een paar uur 
rustig willen werken, een bespreking 
hebben met klanten of patiënten, 
maken van deze ruimte gebruik. 
Meest recente aankoop was in april 
2010 het pand aan de Zaadmarkt 
nummer 94. “Die is nagenoeg op-
geknapt zowel van binnen als van 
buiten. In authentieke staat, al is dat 
niet verplicht. Ik weet dat je een pand 
goed moet onderhouden, dat is heel 
representatief. De mensen zitten heel 
graag in de binnenstad, zoals een 
freelance journalist van het NRC, een 
paar psychologen, een rouwbegelei-
der, een ICT-er en een beursanalist. 
Veel alleen of met zijn tweeën. De 
kleinste kamer is 8 m2.” 
De ideeën van Johan de Haan zijn 

samengevat binnen het thema: ‘alle 
ruimte om te ondernemen’. ‘Ik wil 
alle mogelijke vormen van kantoor-
ruimtes aanbieden. Dus van groot tot 
klein, van opslag tot echt kantoor, 
gewoon heel flexibel. De Wereldwin-
kel heeft bijvoorbeeld een paar dagen 
een ruimte gehuurd om allemaal 
kerstpakketten in te pakken,” lacht 
hij. ”Ik ben heel flexibel en hanteer 
lage tarieven. Ik bied grote kantoor-
ruimtes aan, maar ook hele kleine 
en het allernieuwste zijn dan de flex-
plekken, onder de naam FLEXSTEK.” 
De flexplekken worden op de Water-
straat op de derde etage ingericht: een 
halve etage als één grote ruimte, met 
uitzicht over de stad. “Daar ga ik met 
nieuw meubilair 25 tot 30 werkplek-
ken maken, waar je geen vaste plek 
hebt maar eigenlijke een stoel huurt. 
Absoluut het nieuwe werken! En ook 
één bedrag all-in, daar heb je internet 
voor, koffie, thee en andere voor-
zieningen als printmogelijkheden, 
noem maar op. Je hoeft alleen een 
laptop mee te nemen, inpluggen en 
je kunt aan het werk. De oude kluis 
zal ingericht worden als telefooncel, 
om even rustig te kunnen bellen.” 
De aankomende twee maanden wor-
den gebruikt voor het inrichten van 
de nieuwe FLEXSTEK ruimte. Het 
concept van FLEXSTEK is eenvoudig: 
op een goedkope manier een prach-
tige werkplek met alle mogelijkhe-
den, minimale opzegtermijnen, geen 
langdurige contracten. “Geen gedoe, 
lekker makkelijk!” 

Bedrijfsverzamelgebouw De Haeve BV, 
directeur Johan de Haan, 
Zaadmarkt 95, 7201 DD Zutphen, 
tel. (0575) 545462, 
e-mail info@dehaeve.nl 
website www.dehaeve.nl

Nieuw bij De Haeve BV in Zutphen

Verhuur van een FLEXSTEK
Zutphen - Vanaf medio zomer 2011 is het voor ZZP’ers, kleine zelfstan-
digen en starters mogelijk een werkplek te huren in het multifuncti-
oneel bedrijfsverzamelgebouw van De Haeve BV aan de Waterstraat 
5 in Zutphen. Voor een dergelijke FLEXSTEK wordt een halve etage 
ingericht met meubilair, draadloos internet, print en kopieermoge-
lijkheden en diverse voorzieningen.

Johan de Haan van De Haeve BV start aankomende zomer met FLEXSTEK.

Sparta deed met 5 pre-instappers mee. 
Het bleek dat het best lastig is om de 
lange oefeningen te onthouden. Toch 
werden er mooie cijfers behaald. Dit 
resulteerde in de volgende einduit-
slag: Romée Kappert 22e, Kelly Burg-
hout 20e, Jasmijn van Gijtenbeek 19e, 
Roos Blenkers en Sarah Koolen zijn 
gedeeld 17e geworden. 

Daarna was het de beurt aan Bente 
Wilgenhof. Zij turnt instap niveau 
12. Ze behaalde een 6e plaats. Coco 
Hoenink turnt pupil1 niveau 11. Zij 
behaalde een 5e plaats. Fien Smit 
werd bij pupil2 niveau 10 6e. 

Vandaag werd ook bekend gemaakt 
wie er naar de finale mogen. Van de 
drie voorwedstrijden tellen de beste 
twee mee. Bente en Fien mogen door 
naar de finale. Coco is eerste reserve.

Sparta haalt finaleplaatsen
Vorden - Zaterdag 19 maart heeft 
Sparta meegedaan aan een turn-
wedstrijd in Ruurlo. Dit is een 6e 
divisie wedstrijd. Voor het eerst 
mochten de pre-instappers (7-8 
jarigen) ook meedoen als voorbe-
reiding op volgend seizoen.

Kelly, Bente, Sarah, Romée, Coco, Roos en Jasmijn. 
Op de foto ontbreekt Fien. Zij turnde later op de dag.

Vanaf 11 uur ‘s morgens tot ruim 
17 uur ‘s middags trok een onafge-
broken stroom bezoekers als een 
lang lint door Vorden-dorp en bui-
tengebied. Ja, het lint werd dit maal 
duidelijk doorgetrokken naar de lo-
caties buiten het centrum, naar o.a. 
het atelier van beeldend kunstenaar 
Sebastiaan Brinkhorst die dit maal 
in de Schijnwerper stond, maar ook 
De Ezelstal aan de Zomervreugdweg 
werd verrast door een onverwacht 
groot aantal geïnteresseerde bezoe-
kers. Het uitgelezen voorjaarsweer 
speelde hierbij zeker een rol, maar 
doorslaggevend blijft het feit dat de 
trouwe bezoekers steeds beter de 
weg naar de wat verder weg gelegen 
locaties weten te vinden en dat KZV 
nieuwe bezoekers blijft trekken.
En deze bezoekers kwamen uit alle 
richtingen en windstreken; men 
had echt zin om van het voorjaar te 
profiteren, er op uit te gaan en zich 
te laten verrassen door beeldende 
kunst en vormgeving. Hele families 
trokken er op uit; er waren zelfs 
kleinkinderen die hun oma’s wisten 
mee te tronen naar de kunsten! 
De op de locaties aanwezige kunste-

naars waren ook aangenaam ver-
rast door het in groten getale toe-
gestroomde publiek dat een warme 
belangstelling toonde voor de gepre-
senteerde werken en werkwijzen 
van de kunstenaars. Er ontstonden 
geanimeerde gesprekken tussen 
kunstenaars en publiek, waarmee 
een van de doelstellingen van de 
Stichting KZV i.o. : het toegankelij-
ker maken van beeldende kunst en 
vormgeving voor een groter/breder 
publiek ruimschoots gehaald werd.
Behalve deze gesprekken leverde de 
dag nog meer op: op verschillende 
locaties werd flink verkocht en wer-
den contacten gelegd voor de toe-
komst. Kortom, een vruchtbare dag 
voor zowel het publiek, dat van hun 
nieuwe aanwinst kan genieten als 
voor de kunstenaars, die door deze 
waardering nu nog gemotiveerder 
verder gaan.

De volgende KunstZondagVorden 
wordt gehouden op 12 juni a.s. Zet 
deze datum alvast in uw agenda en 
vergeet vooral niet om regelmatig 
eens binnen te lopen bij de ABNAM-
RO aan de Raadhuisstraat te Vorden, 
waar nu nog een expositie te zien is 
van een aantal deelnemers aan deze 
overweldigende KZV. 

Een nieuwe expositie voor deze lo-
catie is al in voorbereiding bij het 
bestuur van KZV. www.kunstzon-
dagvorden.nl

KunstZondagVorden 
overweldigend!
Vorden - Er zijn maar wei-
nig woorden nodig om de op 
13 maart jl. gehouden Kunst-
ZondagVorden te beschrijven. 
“Overweldigend” is het woord 
dat als eerste bij alle deelnemers 
opkomt.

Dat mislukte. Onderdeel van de Cul-
turele Club was een culturele agenda 
voor Vorden en omstreken. JW Drij-
ver vatte onlangs het plan op om die 
agenda weer nieuw leven in te blazen, 

maar nu als webstek. Theater&Kunst 
Agenda Vorden is te vinden op: www.
amare-vorden.nl Reserveringen kunt 
u niet doen bij de agenda, alle beno-
digde gegevens vindt u er wel. 

Vanzelfsprekend kunt u bij de agen-
da ook gebeurtenissen aanmelden op 
het gebied van theater en kunst.

Theater & Kunst Agenda Vorden
Vorden - In een ver verleden is er 
een poging gewaagd om een Cul-
turele Club Vorden op te zetten.

Op de Pasman manege te Eefde ko-
men wekelijks 120 ruiters en amazo-
nes met een lichamelijke of verstan-
delijk beperking uit de gemeentes De-
venter, Zutphen, Lochem en Bronck-
horst paardrijden. 

Voor deze speciale groep ruiters is 
het paardrijden een goede therapie: 
zowel lichamelijk als geestelijk werkt 
het inspannend én ontspannend. 
Daarnaast ervaren zij het omgaan 
met de paarden als zeer waardevol. 

Het verzorgen van de 11 paarden en 
het onderhoud van de gebouwen is 
echter een kostbare zaak. Om de kos-
ten enigszins te drukken worden elk 
jaar nette tweedehands kleding en 
schoenen op diverse locaties in de re-
gio ingezameld. 

Met het geld dat hiervoor wordt ont-
vangen kunnen nieuwe materialen, 
zoals zadels en hoofdstellen, maar 
ook de dagelijkse plak hooi en schep 
brokken worden betaald.

Op 24 of 25 maart ontvangen inwo-
ners in de kern van de Gemeente
Vorden een kunststof zak met het
opschrift VPGO (Vereniging Paard-
rijden Gehandicapten Oost) in de
brievenbus. Hierin kunt u kleding/
schoenen verzamelen en op de ver-
melde datum, 28 of 29 maart aan de
weg zetten. Mocht een kledingzak
niet meegenomen zijn kunt u bellen
met 0575-575464. Heeft u verderop
in het jaar nog kleding, dan kan u
deze afgeven op de Pasman manege,
Mettrayweg 43A in Eefde. Namens
onze gehandicapte ruiters hartelijk
dank want “Uw gebruikte kleding
houdt onze gehandicapte ruiters in
het zadel”

In de kern van de Gemeente Vorden  

Kledinginzamelactie VGPO
De Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost organiseert op 28 en 
29 maart een kledinginzamelactie voor de gehandicapte ruiters. Uw 
gebruikte kleding houdt onze gehandicapte ruiters namelijk in het 
zadel!



Karateka’s, in de leeftijd van zes tot 
en met twaalf jaar,streden om de 
hoogste eerin hun poule. Verschillen-
de dojo’s hadden zich wederom voor 
de Tora Tora Cup ingeschreven. Het 
toernooi werd in 2010 voor het eerst 
gehouden. In Nederland worden voor 
deze leeftijdsklasse tot nu toe geen 
toernooien georganiseerd. BKTT wil 
juist kinderen in deze leeftijd al ken-
nis laten maken met wedstrijden en 
is de initiatiefnemer hierin. Zo was 
uit Groenlo Mu-Chin weer met twaalf 
vechtertjes aanwezig op het toernooi 
en uit Budel kwam Yin Yang met 
eveneens twaalf vechters naar Ruur-
lo. Gouken dojo uit Arnhem bracht 
veertien kinderen mee. Uit Wijk aan 
Zee was Konyjo dojo met drie kara-

teka’s afgereisd en uit ’s Heerenberg 
kwamen twee vechters van de dojo 
Yamatho voor het eerst naar Ruurlo. 
Budo Kai Tora Tora was met 23 deel-
nemers goed vertegenwoordigd. De 
spanning liep soms hoog op en het 
publiek moedigde de vechters met 
veel enthousiasme aan. De sfeer was 
ronduit goed te noemen en na een 
partijtje vechten schudden de deel-
nemers elkaar steevast de hand. Een 
‘low-kick’, een ‘jodan’, een ‘mae-geri‘ 
of een ‘mawachi-geri’ of voor buiten-
staanders: ‘Samen even flink knokken 
op de mat’ en daarna zijn we gewoon 
weer de beste vriendjes of vriendinne-
tjes. Want ook de jonge dames waren 
vertegenwoordigd op dit toernooi. Evi 
Meulendijks van Yin Yang dojo ging 

er zelfs vandoor met de beker voor 
de best match. Delano ter Heerdt van 
BKTT mocht de stijlprijs in ontvangst 
nemen en eveneens was de wissel-
beker, voor de dojo met de meeste 
beker winnaars, voor BKTT. Uitein-
delijk kende het toernooi geen verlie-
zers alleen maar winnaars! Voor elke 
deelnemer was er een medaille en die 
lieten ze vast met gepaste trots aan 
het thuisfront zien. Met veel plezier 
kijken de organisatoren terug op een 
geslaagd en vooral sportief toernooi. 
Ruurlo mocht zondag karateka’s in 
notendop ontmoeten, zelfvertrouwen 
zien groeien en men kon ongekende 
talenten zien vechten. Men ziet een 
aantal van deze karateka’s vast en ze-
ker op een Nederlands of wellicht Eu-
ropees Kampioenschap terug. BKTT 
reist op 21 mei, met acht van haar 
jeugdleden, al af naar Goderville in 
Frankrijk waar op 22 mei de EK jeugd 
wordt gehouden.

Karateclub Budo Kai Tora Tora

Karateka’s strijden in Ruurlo 
om de Tora Tora Cup
Ruurlo - De grote zaal van ’t Ruurlose Kulturhus was zondag het do-
mein van vele jonge vechtertjes. De organisator van de Tora Tora Cup 
2011: Karateclub Budo Kai Tora Tora (BKTT) uit Zutphen/Warnsveld 
had er een heuse dojo van gemaakt.

Kranenburg - Afgelopen week 
vond de prijsuitreiking plaats 
van de verloting, de eerste prijs 
werd gewonnen door de familie 
Wiggers (welkoop), de tweede 

prijs was voor de familie Tuller, 
(rotonde). De derde en vierde 
prijs waren voor de familie van 
Bommel en Reintjes (Sueters).

Prijsuitreiking 
Kranenburgscarnaval

Daarmee wordt ze dubbel in de bloe-
metjes gezet want zij is de gelukkige 
winnaar. Van twee concert kaartje 
van Ilse de Lange Live in het GelreDo-

me op 26 maart. Anneke kocht vorige 
week  bloemen en kreeg daarbij een 
kras kaartje van bloembureau. En zij 
bleek een van de gelukkige winaars.

Anneke Rigterink wint kaartjes 
bij De Vordense Tuin

Vorden - Monique Norde overhandigt Anneke Rigterink een boeket.

Let op: reserveer van te voren uw deel-
name aan deze bijzondere tocht. In ver-
band met de te verwachten grote be-
langstelling kunnen alleen mensen die 
zich van te voren hebben aangemeld 
deelnemen. Dit kan via www.natuur-
monumenten.nl of via de ledenservice, 
035 - 655 99 55. Per gezin mag slechts 
een volwassene mee en zaklampen zijn 
tijdens de tocht uit den boze!

NACHTSEL
Als ‘ervaringsdeskundige’ heeft de 
Nachtwachter hulpmiddelen mee, 
om de deelnemers te aten kennisma-
ken met de nacht. Een potje nachtsel 
en een flesje nachtwater spelen een 

belangrijke rol in de voorbereiding 
op de ontmoeting met de nacht. En 
als de duisternis in het bos voor de 
dagmensen ondraaglijk begint te 
worden, heeft hij wat opgeslagen 
zonlicht achter de hand.

KREKELSTEM
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van 
de nacht. Daarbij hoort ook enige 
kennis van het nachtjargon dat de 
Nachtwachter gebruikt, zoals het be-
grip ‘Sluier van stilte’ en de woorden 
‘Krekelstem’ en ‘Nachtconcert’. Na 
de tocht levert de Nachtwachter de 
deelnemers weer bij ‘t startpunt af 
en gaat vervolgens zelf terug naar het 
westen, de nacht in. De dagmensen 
die iets minder dagmens zijn gewor-
den kijken hem na. Als stille getuige 
van deze bijzondere natuurervaring 
bungelt om hun nek een unieke me-
daillon.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl 
en volg ons op twitter @ctgelderland

Met de Nachtwachter 
over het Enzerinck
Vorden - Het valt niet mee om 
verstokte dag-mensen te laten 
kennismaken met de nacht. Op 
verzoek van Natuurmonumenten 
wil de nachtwachter van landgoed 
het Enzerinck, bij Vorden, toch 
wel een poging wagen. Deze avon-
tuurlijke tocht, speciaal voor kin-
deren van 7 - 11 jaar, vindt plaats 
op zaterdagavond 26 maart.

In het Bargse Huus in ‘s-Heerenberg 
streden zaterdag tijdens de voorron-
de zes kandidaten om een plek in de 
finale van de ‘Gelderse Voorleeswed-
strijd’. Het niveau van de jeugdige 
voorlezers was, aldus de jury, zeer 
hoog. De juryleden hadden dan ook 
veel tijd nodig om een winnaar te 
kiezen. 

Uiteindelijk bleek Sophie Koolen de 
beste voorlezer. Ze had een fragment 
gekozen uit het boek ‘Blauwe plek-

ken’, geschreven door Anke de Vries.
Het boek gaat onder meer over kin-
dermishandeling. 
Tijdens de voordracht van het Vor-
dense meisje kon je in de zaal een
speld horen vallen; zo aandachtig
zaten de aanwezigen te luisteren. De
jury prees vooral haar manier van
voorlezen: rustig, veel contact met
het publiek, goede klemtoon en dui-
delijk articulatie. 

Sophie gaat zich nu voorbereiden op
de finale. Die wordt woensdagmiddag
20 april gehouden in het Posttheater
te Arnhem. Die middag mag ze al
haar klasgenootjes meenemen. Groep
7/8 van de Vordering gaat zich de ko-
mende weken dus zeker bezig houden
met het maken van spandoeken.

De Vordering trots op 
leerlinge Sophie Koolen
Vorden - Dat Sophie goed kan 
voorlezen is op basisschool de 
Vordering algemeen bekend, 
maar dat ze zelfs de jury tijdens 
de halve finale wist te imponeren 
was toch verrassend.

Geschreven door Gerda Drenthen-
Kerssies, uitgevoerd door eigen leden. 
Deze avond zal plaatsvinden op zater-
dag 16 april in het Dorpscentrum en 
is toegankelijk voor iedereen. Kaarten 
alleen verkrijgbaar aan de kassa.

Toneelavond de Veldwijk
Vorden - Buurtvereniging “De 
Veldwijk” nodigt u uit op haar 
jaarlijkse toneelavond. Voor u zal 
worden gespeeld een boerenklucht 
in 3 bedrijven “De sok van Opa   
Keuterboer”. 

UITSLAGEN DASH 
WEEK 11 2011 

Za 19-3-2011 Dash DS 1 - VCV Vars-
seveld DS 1 0-4
Za 19-3-2011 Pajodos DS 4 - Dash DS 
6 3-1
Za 19-3-2011 Vollverijs DS 3 - Dash DS 
5 4-0
Za 19-3-2011 Dash MC 1 - Boemerang 
MC 1 2-3
Za 19-3-2011 Pajodos HS 1 - Dash HS 
2 4-0
Za 19-3-2011 Dash DS 2 - Side-Out DS 
2 3-1
Za 19-3-2011 Dash DS 3 - Victoria DS 
2 3-1
Za 19-3-2011 Boemerang HS 2 - Dash 
HS 3 0-4
Za 19-3-2011 WIVOC MB 1 - Dash MB 
1 3-1
Za 19-3-2011 Boemerang MI 2 - Dash 
MI 2 7-4
Za 19-3-2011 Dash MC 2 - Victoria MC 
1 3-1
Za 19-3-2011 Dash MB 2 - ‘t Peeske 
MB 1 4-0
Za 19-3-2011 Tornado Laren MI 2 - 
Dash MI 1 8-1
Za 19-3-2011 Tornado Laren MI 4 - 
Dash MI 4 4-4
Vr 18-3-2011 DES DS 3 - Dash DS 4 
0-4
Vr 18-3-2011 Dash DY 2 - S.C. GORS-
Sel DY 4 0-3

PROGRAMMA DASH 
WEEK 12 2011 

Di 22-3-2011 21:00 Dash DS 4 - D.V.O. 
DS 6 ‘t Jebbink
Wo 23-3-2011 21:15 RVO DY 1 - Dash 
DY 1 Gymzaal Watertorenstra...
Za 26-3-2011 09:00 Tornado Laren. MI 
2 - Dash MI 2 Braninkhal
Za 26-3-2011 09:30 WSV MI 3 - Dash 
MI 1 De Kei
Za 26-3-2011 10:00 Dash MI 4 - Tor-
nado Laren. MI 5 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 11:30 Dash MC 2 - Laby-
ellov MC 1 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 11:30 Dash MB 2 - Laby-
ellov MB 1 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 13:30 Dash MB 1 - Boe-
merang MB 1 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 13:30 Dash DS 3 - Labyel-
lov DS 2 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 14:00 V.C.V. MC 1 - Dash 
MC 1 Van Pallandthal
Za 26-3-2011 15:00 Victoria DS 3 - 
Dash DS 6 De Muizenberg
Za 26-3-2011 15:00 VIOS Eefde DS 1 - 
Dash DS 2 De Stuw
Za 26-3-2011 15:30 Dash HS 3 - Avanti 
HS 2 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 15:30 Dash DS 5 - WI-
VOC DS 3 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 15:45 V.C.V. HS 1 - Dash 
HS 2 Van Pallandthal
Za 26-3-2011 17:45 Dash DS 1 - Ledub 
DS 1 ‘t Jebbink
Za 26-3-2011 18:00 Dynamo-Neede 
HS 1 - Dash HS 1 ‘t Spilbroek

Dash



VEELZIJDIGE AANLEG MET 
ZORG EN OVERLEG
Bij de tuinaanleg wordt met zorg en 
veel nauwkeurigheid gewerkt. Heel 
veel is mogelijk op het gebied van 
straatwerk. Gespecialiseerd is het ho-
veniersbedrijf in de aanleg van oud 
straatwerk zoals bij bestrating met 
kinderkopjes of waaltjes. Leveren en 
plaatsen van tuinhuizen, pergola’s 
en vlonders behoren ook tot de mo-
gelijkheden.  De grote passie van het 
hoveniersbedrijf is water. De aanleg 
van waterpartijen waaronder natuur-
lijke vijvers en verhoogde vijvers met 
daaromheen gazon en beplanting is 
echt een hobby.

BEREGENEN EEN VAK APART
Het onderdeel beregenen van de tuin 
is min of meer een aparte tak van het 
hoveniersbedrijf geworden. Berege-

nen van de tuin is onder andere mo-
gelijk door plaatsing van een eigen
bron en installeren van pompen en
sproeiers.  Werkzaamheden waar bij-
voorbeeld schilderwerk of een instal-
latiebedrijf bij nodig is kunnen ook
via het hoveniersbedrijf worden gere-
geld. Alles komt dan op een enkele
factuur te staan. Het hoveniersbedrijf
blijft daardoor de enige contactper-
soon. 

RENOVATIE EN ONDERHOUD 
Zonder de hele tuin overhoop te ha-
len is het mogelijk door renovatie er
weer een aantrekkelijk plekje van te
maken. Hetzelfde geldt eigenlijk bij
het onderhoud. Vanzelfsprekend is
het mogelijk via een contract de tuin
het gehele jaar door te laten verzor-
gen. Vijveronderhoud valt daar even-
eens onder. Op dit moment is het de
tijd om de tuin een voorjaarsbeurt te
geven, straatwerk te reinigen en het
gazon op te knappen.

DECORATIE 
Na aanleg kunt u voor de volledige
aankleding van de tuin eveneens goed
terecht bij Hoveniersbedrijf M. Sche-
pers. De tuin kan van alle gemakken
worden voorzien met grote keuze uit
tuinmeubelen, lantaarns, beelden en
ga zo maar door. Heel populair zijn
momenteel een buitenkeuken en
een jacuzzi. Info: Hoveniersbedrijf
M. Schepers Van Hogendorplaan 42,
7241 HG Lochem, Tel: 0573-259704
Mob. 06-13644812. E-mail: info@ho-
veniersbedrijf-mschepers.nl Website:
www.hoveniersbedrijf-mschepers.nl

Hoveniersbedrijf 
M. Schepers, thuis in uw tuin
Lochem - Voor het ontwerpen, 
aanleggen en onderhouden van 
alle soorten tuinen. Zowel van 
klassiek tot modern, van land-
goederen tot balkon en van 
boerderijtuin tot stadstuin. Ho-
veniersbedrijf M. Schepers is in 
staat ieder thema en elke levens-
stijl uit te werken in een passend 
ontwerp. Kosten voor het tuin-
ontwerp komen te vervallen als 
de offerte wordt goedgekeurd en 
het werk wordt uitgevoerd door 
Hoveniersbedrijf M. Schepers. 
Voorbeelden van tuinen zijn aan 
de hand van foto’s op de website: 
www.hoveniersbedrijf-msche-
pers.nl te zien.

‘U krijgt hier voor slechts 15 euro drie 
artiesten te zien en bovendien straks 
vloerverwarming in de kerk.!Ik stel 
voor dat degenen onder U die maan-
delijks tussen de 4000 en 6000 euro 
verdienen, dertig euro extra betalen, 
verdien je meer dan 6000 euro dan 
100 euro extra. U kunt het in de bus 
deponeren. Die staat achter in de zaal 
‘, zo grapte Hester. De cabaretière 
vertelde dat ze in haar jeugd wel ‘iets 
‘ had met Vorden. ‘Mijn vader was 
vroeger huisarts in Zutphen. We gin-
gen dan altijd in Vorden zwemmen. 
In Zutphen zwemmen vond hij maar 
niks. Dan kwam hij altijd patiënten 
tegen en dat wilde hij niet’, aldus 
Hester. Gery Groot Zwaaftink nam 
het gedeelte voor de pauze voor zijn 
rekening waarbij hij door virtuoos 
gitaarspel van Rob Heuvelink werd 
ondersteund. 
‘Altijd wanneer ik over de Yssel, de 
Achterhoek binnenkom rijden en ik 

zie de silhouetten van de torens, dan 
voel ik mij hier weer thuis’, zo zong 
hij. In het lied ‘Water’, ‘het maakt 
niet uit of je bidt of lacht’. Gery zong 
uit ‘Seizoenen van het Achterland’( 
een programma waarmee hij optrad 
met Fons Rouhorst, Dinie Hiddink 
en Erik Knoef )liedjes over de lente, 
de zomer, herfst en winter, waarbij 
een prachtig lied over zijn opa en zijn 
trouwe paard Marie. Tot slot zong 
Gery Groot Zwaaftink het lied ‘Den 
Achterhook’. Intussen had Hester 
Macrander geconcludeerd dat som-
mige voor- oordelen over vrouwen 
grote flauwekul zijn. Ze zeggen dat 
vrouwen niet kunnen kaartlezen. 
Wat geeft het, de mannen luisteren 
toch niet’ zo hield ze de zaal voor. 
Het programma na de pauze werd 
opgevuld door Erik Knoef, die net als 
Gery Groot Zwaaftink, de handen van 
het publiek ook veelvuldig op elkaar 
kreeg. 

Erik Knoef: ‘We brengen hier een 
Culturele Verwenavond. Zeg eens 
eerlijk, wie heeft er met het idee naar 
een verwenavond te gaan, ‘vunzige’ 
gedachten gehad’? Een paar jaar ge-
leden schreef Erik een boekje vol met 
‘Korte Riemkes’. Binnenkort zal er 
ongetwijfeld een bundel ‘korte vers-
jes’ verschijnen. ‘Was ik maar als 
Danny de Mucnk een zanger, maar 
dan wel een halve meter langer’, zo 
grapte hij. Een prachtig verhaal over 
de Ark van Noach. Erik: ‘ Toen ik op 
TV al die ellende in Japan zag, dacht 
ik bij mijzelf, veronderstel dat Noach 
nu leefde en hij wilde een grote boot 
bouwen. Hij zou er door al die he-
dendaagse regels en procedures, van 
afzien’. Ook bezong Erik het dialect: 
‘ Zol dat over vieftig joar nog besto-
an’? Verder een prachtig lied over de 
midlife- crisis’ en wat zeker niet on-
vermeld mag blijven ‘ Ie’j hebt ‘t pas 
kold, a’j niet meer van mekare hold ’. 
Tegenwoordig op kindervisite goan, 
ik mot er in dissen digitale tied niet 
andenken. De vaders van noe hebt de 
geboorte van hun kind tot in details 
vast gelegd. A’k dat allemoal zie, lust 
mien geen beschuit met muuskes 
meer’, aldus Erik die zijn optreden 
besloot met de ‘Köttelboeren- blues’.

Met zang en conference

Culturele Verwenavond

Vorden - Na acties als verkoop kerkbanken, benefietconcert, opbrengs-
ten ten bate herinrichting dorpskerk organiseerde de ‘geldwerving- 
commissie’ vrijdagavond in het dorpscentrum een ‘Culturele Verwen-
avond’. De organisatie zal niet tevreden zijn geweest over het aantal 
bezoekers. De zaal was namelijk niet uitverkocht. Hester Macrander 
die de avond aan elkaar praatte deed nog eens een extra oproep aan 
de aanwezigen een donatie voor de kerk doen.

v.l.n.r. Erik Knoef, Rob Heuvelink, Gery Groot Zwaaftink en Hester Macrander

Clemens Cornielje, Commissaris van 
de Koningin in Gelderland bracht Ria 
Aartsen dank voor haar inzet. Ver-
volgens speldde hij haar de Konink-
lijke Onderscheiding op behorende 
bij : Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau,en niet zoals vorige week abu-
sievelijk vermeld Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Ria Aartsen is vanaf 
1982 tot 1999 voor het CDA raadslid 

geweest in de voormalige gemeente
Vorden. Zij was in deze periode o.m.
fractievoorzitter en wethouder. Sinds
1999 tot vorige week was zij Sta-
tenlid van de Provincie Gelderland.
Daarnaast heeft Ria Aartsen in de
Vordense gemeenschap een aantal
maatschappelijke functies bekleed.
Momenteel is zij o.m. nog voorzitter
van de Stichting Dorpscentrum.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Ria Aartsen

Vorden - Ria Aartsen, momenteel nog in functie als waarnemend bur-
gemeester in de gemeente Putten, heeft onlangs afscheid genomen als
Statenlid van de provincie Gelderland.

De heer van ‘t Holt uit Holten komt 
ons het een en ander vertellen en la-
ten zien over de Canadese Begraaf-
plaats in Holten. 

Het is altijd een gezellige maar van-
daag zeker een heel interessante 

middag, die u vast niet wilt missen.
U weet waar u ons kunt vinden:  
natuurlijk in het Ludgerusgebouw, 
waar we zoals gewoonlijk beginnen 
om 14.30 uur.

We hopen u in grote getale allemaal 
te mogen begroeten.
Graag tot dan!!

Woensdag 30 maart 2011  
Niet vergeten
De laatste woensdag van de der-
de maand van 2011.

Na een half uur spelen gaf de scheids-
rechter een strafschop aan Vorden 
naar een vermeende overtreding. 
Niels Siemerink nam plaats achter de 
bal en leverde een hard schot af dat 
gepareerd werd door de Eibergen kee-
per. Micha Bolink was echter goed in 
komen lopen en schoot de bal er uit 
de rebound in. De wedstrijd kwam 
daarmee ook op het veld wat meer in 
evenwicht. En terwijl de meeste toe-
schouwers met de gedachten al bij 
de thee waren, taste Bargeman mis 
bij een hoge bal. Dat leverde Eiber-
gen een 2 - 1 voorsprong op bij het 
rustsignaal. In de tweede helft liep 
FC Eibergen uit naar een 4 - 1 stand. 
Vorden probeerde wel aan te vallen, 
maar verder dan de zestienmeterlijn 
kwam men meestal niet. Micha Bo-
link vond het moeilijk om de wed-
strijd te analyseren ́ Waar het precies 
mis ging, weet ik niet makkelijk aan 
te geven. Onze keeper speelde een on-
gelukkige wedstrijd. Natuurlijk speel-
de het harde veld een rol, maar daar 
heb je allebei last van. Wij kwamen 
gewoon niet dicht genoeg in de buurt 
van hun goal om gevaarlijk te zijn. 

Het was een wedstrijd met vrij veel 
kleine overtredingen. We hebben nu 
een behoorlijk zwaar programma 
voor de boeg met wedstrijden tegen 
RKZVC en twee keer tegen Sportclub 
Lochem. Zijn beide wel teams die 
voetballen, en daar moeten wij het 
ook van hebben. Van de andere kant 
voetbalde Eibergen vandaag ook best 
wel redelijk, dus zal het pittig gaan 
worden voor Vorden.´

UITSLAGEN
Vorden B1 - VIOS B. B1 3-0
HC ‘03 B2 - Vorden B2D 3-1
Hoeve Vooruit C1D - Vorden C1 1-3
Vorden C2 - Rheden C2D 4-1
Vorden C3 - VIOS B. C2 1-3
Vorden D1D - Voorst D1D 2-3
Gaz. Nieuwland D2D - Vorden D2 2-2
Vorden D3D - DZC ‘68 D4 1-3
FC Zutphen E3 - Vorden E1 1-6 
Oeken E1G - Vorden E2 5-2
Vorden E3D - FC Zutphen E6 6-4 
Vorden E4 - Be Quick Z. E3 1-1
SBC ‘05 E3 - Vorden E5 0-10
Harfsen E1D - Vorden E6 3-4
Ruurlo F1 - Vorden F1 2-1
Be Quick Z. - F2 Vorden F2 2-1 

Vorden F3 - Pax F6M 14-0
Vorden F4 - Erica ‘76 F3 0-1 
Vorden F5 - Eefde SP F4 2-3 
FC Eibergen 1 - Vorden 1 4-1 
FC Eibergen 3 - Vorden 2 0-2 
Brummen 3 - Vorden 3 3-4 
Vorden 4 - Be Quick Z. 3 4-5 
Baakse Boys 3 - Vorden 5 5-2 
Vorden 6 - Lochem SP 7 5-1 

Programma zaterdag 26 maart
Ruurlo A1 Vorden A1 14:30 
Vorden B1 FC Eibergen B2D 14:30 
Zutphania B1 Vorden B2D 12:30 
Bon Boys C2 Vorden C1 12:30 
Vorden C2 Groessen C3 13:00 
Vorden C3 SKVW C3G 13:00 
Steenderen D1D Vorden D1D 11:00 
Vorden D2 VIOD D3 09:00 
Zelhem D1D Vorden D3D 12:00 
Vorden E1 Warnsv. Boys E2 11:00 
AZC E2 Vorden E3D 09:00 
Erica ‘76 E4 Vorden E4 10:30 
Vorden E5 DZC ‘68 E10G 10:00 
Vorden E6 EDS E2 10:00 
Vorden F2 Erica ‘76 F2 09:00 
SCS F1 Vorden F3 09:00 
Warnsv. Boys F8 Vorden F4 08:30 
Eefde SP F3 Vorden F5 09:00 

Zondag 27 maart
Vorden 1 - RKZVC 1 14:00 
Vorden 2 - DEO 2 11:00 
Vorden 3 - Activia 3 10:00 
EDS 1 - Vorden 4 14:00 
Vorden 5 - Warnsveldse Boys 6 12:00 
Klein Dochteren 4 - Vorden 6 10:00

Nederlaag voor VV Vorden in Eibergen
Vorden - De druiven waren afgelopen zondag behoorlijk zuur voor 
Vorden in Eibergen. Maar liefst vier tegendoelpunten kregen de spe-
lers van trainer Theo Hulshof om de oren. In de twaalfde minuut 
scoorde de thuisploeg in de rechterhoek via een schot wat houdbaar 
leek voor Vordenkeeper Rik Bargeman. Hoewel de stuiter vlak voor 
hem op het harde en droge veld de bal net dat stukje meegaf om tot 
een doelpunt te transformeren.



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

Leerling Brian Grieving van het Graaf-
schap College werd eerste in de cate-
gorie keuken niveau 2. In de categorie 
keuken niveau 3 ging de eerste prijs 
naar Martijn Dubois van ROC Aventus. 
Leerling Kevin Elferink won de eerste 
prijs in de categorie bediening niveau 
2 en Kimberly Thorne van ROC van 
Twente werd eerste in de categorie 
bediening niveau 3. De wedstrijd voor 
leerling en leermeester werd gewon-
nen door Graafschap College-leerling 
Robin Siep en zijn leermeester Sebasti-
aan ten Brinke van Ellen’s Restaurant 
in Zelhem. Al deze winnaars hebben 
een stage van een week bij Michelin-
sterren restaurant De Librije van 
Jonnie en Thérèse Boer gewonnen. 
Afhankelijk van hun niveau en vakge-
bied kregen de wedstrijddeelnemers 
meerdere opdrachten. Een deel van 
de opdrachten was vooraf al volbracht 
bij het leerbedrijf, de overige opdrach-
ten werden ter plekke uitgevoerd. 
Aan één wedstrijd namen leerling en 
leermeester samen deel: gezamenlijk 

werd een smakelijk streekgerecht
gepresenteerd. Een deskundige jury
beoordeelde de culinaire presentaties
van de koks en de gastvrijheid van de
gastheren en -vrouwen. De wedstrij-
den werden mogelijk gemaakt door
een groot aantal sponsors. Naast de
vakwedstrijden waren er tal van an-
dere activiteiten voor het publiek,
zoals interessante demonstraties door
gerenommeerde koks, stands met
regionale lekkernijen, een workshop
cocktails shaken en een horeca ken-
nisquiz. De organisatie van deze dag
was in handen van de Stichting Ho-
recatalent Achterhoek (SHN), waarin
leermeesters uit de Achterhoek, do-
centen van het Graafschap College en
adviseurs van Kenwerk zijn vertegen-
woordigd. Met de Horeca Talentendag
willen zij het horecavak, het horeca-
onderwijs en de regionale producten
en diensten promoten. Meer informa-
tie over de Horeca Talentendag is te
vinden op de website 
www.horecatalentachterhoek.nl

Vakwedstrijden om de prestigieuze titel
Horecatalenten 
Achterhoek bekend

Ruurlo - In de sfeervolle Orangerie van Huize Ruurlo vond dinsdag 15
maart de vijfde Horeca Talentendag plaats. Op deze dag streden stu-
denten van alle niveaus van de opleidingen kok en gastheer/gastvrouw
door middel van verschillende vakwedstrijden om de prestigieuze titel
‘Achterhoeks Horecatalent’.

Een deel van de opdrachten was vooraf al volbracht bij het leerbedrijf, de overige opdrach-
ten werden ter plekke in de Orangerie uitgevoerd.

Het meest in het oog springend bij 
aankomst, is het nieuwe informatie-
bord voorzien van een plattegrond 
van het hele terrein. Dit is inclusief 
het akkerland waar weer rogge is ge-
zaaid voor de oogstdag van 24 juli. De 
kinderboerderij is bezig om het ter-
rein wat voor publiek toegankelijk is 
te vergroten. Dit wordt in fases ge-
daan, namelijk in 2009 zijn er strui-
ken gepoot en de globale inrichting 
is toen bepaald. In 2010 is er nieuw 
straatwerk aangelegd en is er een 
nieuwe ezelenweide bij gekomen. In 
het vroege voorjaar van 2011 is er een 
doorbraak gemaakt door een groen-
strook te verplaatsen naar het nieuwe 
gedeelte. Tijdens de oogstdag zal tij-
delijk het nieuwe terrein in gebruik 
worden genomen. In 2012 Tweede 
Paasdag zal dan eindelijk het nieuwe 
gedeelte in gebruik worden genomen 
met als onderdeel een bospad wat 
heerlijk te bewandelen is. Deze win-

ter is er ook een nieuw afgebakende 
speelplaats voor de allerkleinste ge-
creëerd naast de overdekte zandbak. 
Deze speelplaats heeft de naam ‘de-
sert’ omdat de gehele ondergrond 
bedekt is met speelzand. Zo loopt de 
overdekte zandbak door naar buiten 
waar ook de slak, het speelhuisjes en 
de ballenbak staan. Zo ontstaat er een 
soort strand zonder zee. Vorig sei-
zoen is er al een proef gedraaid met 
de afscheiding van de allerkleinsten 
en dat is zeer goed bevallen. 

De skelter baan is uitgebreid met een 
nieuwe kleine rotonde op het rog-
geland. Ook heel mooi is het nieuwe 
looppad naar de grote rotonde gewor-
den. Deze is nu namelijk veel breder 
zodat er een mooie doorkijk is ont-
staan naar het achterterrein en er be-
ter zicht is op de skelter jeugd. Al deze 
veranderingen zijn ook te volgen op 
de sociale media van twitter, facebook 

en hyves. Iedereen kan zich aanmel-
den als vriend en wordt wekelijks zo 
niet dagelijks op de hoogte gehouden 
van de laatste ontwikkelingen. 
Met de opening van het seizoen zijn 
er heel misschien ook jonge biggen 
want ons varken is uitgeteld op pre-
cies 3 april. Misschien ziet het pu-
bliek wel een live bevalling van een 
varken (een onvergetelijke gebeurte-
nis) . Mocht het varken op een ander 
tijdstip biggen krijgen dan is dit te 
volgen via twitter, hyves en facebook, 
onze razende reporters zitten er bo-
venop. Foto’s van jonge cavia’s zitten 
er al op. Jonge geiten en schapen zijn 
er zeker met de opening, dus er is al-
tijd wat te zien. 

Belangrijke data van dit seizoen; 23 
en 25 april schaapscheerderfeest, 2 
juni Hemelvaart ontbijt, 19 juni Piet 
Pauw dag, 24 juli oogstdag. Dit en 
nog veel meer is allemaal na te lezen 
en te bekijken op www.feltsigt.nl 
Kinderboerderij Feltsigt, 
Bekveldseweg 5, Bekveld gemeente 
Bronckhorst, tel. (0575) 46 28 28, 
info@feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt

Opening seizoen

Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt opent het seizoen 2011 haar deuren 
voor het eerst op zondag 3 april om 13.00 uur. De hele winter is er 
hard gewerkt om de kinderboerderij voor het nieuwe seizoen te voor-
zien van nieuwe snufjes en veranderingen van het terrein.

Bij Feltsigt zijn bij de opening van het seizoen ook weer lammetjes te zien.

Vooraf had trainer Steffens zijn groep 
gewaarschuwd dat Sint Joris bekend 
staat als een stugge tegenstander en 
dat bleek bij aankomst. In de eerste 
helft van de wedstrijd wist Sociï nog 
regelmatig een kans te creëren, maar 
Teun Loman, Kevin Esselink en Arend 
Jan Groot Jebbink hadden het vizier 
niet op scherp staan. Voor het overige 
gebeurde er weinig in de eerste helft, 
Sint Joris werd nauwelijks gevaarlijk. 
Het ontbrak bij Sociï aan de scherpte 
en Sint Joris kon niet veel beter.
In de tweede helft zette het spelbeeld 
zich voort, met dien verstande dat 
Sociï zich nog maar nauwelijks kan-
sen wist te creëren. Het spel van Sociï 
werd steeds slordiger en passes kwa-
men steeds minder vaak aan. Op een 
gegeven moment was het dan ook zo 
dat de wedstrijd nog twee kanten op 
kon. Sint Joris kreeg zijn onvermijde-
lijke mogelijkheden en ook Sociï wist 
het net niet te vinden. Invaller Marco 
Vreeman was nog het dichtst bij een 

doelpunt na goed jaagwerk, zijn in-
zet belande echter op de binnenkant
van de paal. Een ander hoogtepunt in
de tweede helft was de terugkeer van
Maarten Rensink, na ruim een half
jaar blessureleed maakte hij zijn ren-
tree in het eerste. Helaas kon hij het
verschil deze wedstrijd nog niet alleen
maken, maar zijn terugkeer biedt wel
perspectief voor de toekomst.
Met een 0-0 eindstand bleef het dus
bij één punt. Concurrent Carvium
won met 0-6 bij Doesburg terwijl de
andere concurrent onderuit ging met
2-1 bij het goed spelende Voorst. Vol-
gende week speelt Sociï om 14.00 uur
thuis tegen SHE. Dan wordt het weer
eens tijd voor de volle drie punten.

Uitslagen zondag 20 maart
Sint Joris 1 - Sociï 1; 0-0
Pax 4 - Sociï 2; 3-2
Sociï 3 - Brummen 5; 6-0
Sociï 4 - SHE 4; 2-6
FC Zutphen 4 - Sociï 5; 6-0

Programma zondag 27 maart
Sociï 1 - SHE 1
Sociï 2 - Orderbos 2
Sociï 3 - Baakse Boys 3
Loenermark 6 - Sociï 4
Sociï 5 - Keijenburgse Boys 6

Sociï
Voor de 2e week op rij is Sociï niet 
tot de winst gekomen, uit bij Sint 
Joris werd het 0-0. Werden er vori-
ge week in de laatste minuut een 
punt verspeeld, deze week gebeur-
de dat over de gehele wedstrijd.

In de oude parkaanleg rondom kas-
teel Vorden staan verschillende be-
zienswaardige bomen. Zo zijn er 
twee bijzondere dikke bomen, de 
Lodewijkslinde (stamomtrek 540 cm) 
en de dikke eik van Vorden (stamom-
trek 685 cm). De dikke linde (foto) 
ontleent zijn naam aan een verhaal, 
dat al jarenlang de ronde doet. Ko-
ning Lodewijk XIV van Frankrijk zou 
in het jaar 1672 aan de voet van deze 
boom zijn moede leden hebben ge-
strekt. Ook kunt u er het ‘Knopenlaa-
ntje’ vinden. Het is een folkloristische 
bijzonderheid, waar verliefde paar-
tjes uit Vorden hun verloving plach-

ten te bezegelen door twee takjes van 
een beuk in elkaar te knopen. Deze 
knopen vergroeien snel, hetgeen de 
bomen in dit ‘Knopenlaantje’ een 
merkwaardig effect geeft. Een andere 
boom ‘met een verhaal’ stond aan 
het Verzetsplein in Vorden. 73 jaar 
geleden werd daar een beukenboom 
geplant, die onlangs gekapt is. Bij 
deze werkzaamheden vond men een 
nog heel gebleven fles met een briefje 
erin. Op de verklaring staat te lezen, 
dat de boom ter gelegenheid van de 
geboorte van Koningin Beatrix is ge-
plant. De oude fles met verklaring 
gaat naar de historische vereniging 
Oud Vorden en de gemeente is voor-
nemens om in de toekomst bij de Na-
tionale Boomfeestdagen deze traditie 
nieuw leven in te blazen.
 
Wilt u reageren op deze rubriek of 
heeft u een oude foto of een verhaal 
uit de gemeente Bronckhorst om te 

publiceren? Stuur of mail uw reactie 
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (162)

Op maandag 28 maart zal de heer 
Jan Vreman uit Ruurlo aan het pro-
gramma meewerken door middel 
van een overdenking. Mw. drs. G. 
Heijnen-Zemmelink uit Aalten zal   
in de uitzending van 4 april ingaan 
op de vraag wat nu eigenlijk de groot-

ste zorg moet zijn bij het toenemend 
aantal kerksluitingen: de gesloten 
kerkdeur of het gesloten hart.

Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur 

uitgezonden via Radio Ideaal. Na de 
uitzending kunnen er van 20.00 uur 
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de 
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio: 0314-624002  
De kabelfrequenties van Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma “De Muzikale Ontmoeting” bij 
Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 12 van
21 t/m 26 maart 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN

Met zulke 
prijzen...

...blijf je 
proosten!



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

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

HALLE  vr.pr. q 349.000,- k.k.

Roggestraat 48 - VRIJSTAAND WOONHUIS met 
garage en tuin op het zuiden. Aan de rand van het dorp 
gelegen, fraai verbouwde moderne woning met veel 
extra’s. Bouwjaar 1971. Verbouwd omstreeks 2006. 
Inhoud ± 400 m³. Perceelsoppervlakte 457 m².  
Woonkamer voorzien van plavuizen met vloer-
verwarming. Kantoor/slaapkamer op begane grond. 
Gelegen aan doodlopende straat. Woning met veel 
extra’s. Hoog afwerkingsniveau.

HENGELO GLD  vr.pr. q 649.000,- k.k.

Scharfdijk 4 - Prachtig gelegen, recent verbouwde 
WOONBOERDERIJ met bijgebouwen en mooi omsloten 
erf. In de prachtige omgeving van landgoed ’t Zelle 
gelegen. In de oorspronkelijk uit ± 1920 daterende 
woning is in 1977 verbouwd en vervolgens in 2009 
grotendeels gemoderniseerd en aangepast aan de 
hedendaagse eisen en comfort. Inh. woonhuis  
± 625 m³. Perceelsopp. 6955 m². Stenen bijgebouw, 
afm. 8 x 12 m¹. Houten bijgebouw, afm. 5 x 12 m¹. 

HUMMELO  vr.pr. q 359.000,- k.k.

Hennendalseweg 3 - Aan de rand van het dorp 
Hummelo, in bebouwde kom en nabij bosrijke omge-
ving gelegen VRIJSTAAND WOONHUIS met oprij laan, 
garage/schuur, houtopslag, kippenschuurtje en royale 
tuin rondom. Op begane grond werk-/slaapkamer met 
bergruimte en vaste wastafel en doucheruimte met 
wasaansluiting. Op 1e verdieping 2 slaapkamers en  
geheel betegelde badkamer met ligbad. Bouwjaar 
1963. Inhoud ca. 375 m³. Perceelsoppervlakte 1.645 m².

HUMMELO  vr.pr. q 949.000,- k.k.

Kipstraat 4 - Karakteristieke monumentale HEREN-
BOERDERIJ “De Muschenpas” met bijgebouwen op  
een kavel van ruim 1 ha. Deze oorspronkelijk uit 
± 1850 daterende boerderij is omstreeks 2001 
deskundig gerenoveerd en verbouwd. De aanwezige 
schuren en stallen biedt de mogelijkheid tot het  
hou den van vee, paarden of andere hobby. 
Prachtige ligging in het Achterhoekse landschap. 
Inh. woongedeelte ± 1300 m³. Woonopp. ± 250 m².
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KEIJENBORG  vr.pr. q 285.000,- k.k.

Pastoor Thuisstraat 8A - Uitgebouwde VRIJ STAANDE 
WONING met garage en aangebouwde houten 
bergingen, gelegen in een rustige straat. Bouwjaar 
1960. Inhoud ± 380 m³. Perceelsoppervlakte 365 
m². In 2006 de keuken voorzien van nieuwe keuken- 
(inbouw)apparatuur. Ouderslaapkamer over de gehele 
breedte, met inloopkast. Woning op de begane grond 
en 1e verdieping uitgebouwd. Kunststof kozijnen op 
slaapkamers achterzijde. Nefit Cv-ketel van 2006.

VORDEN  vr.pr. q 399.000,- k.k.

De Decanije 29 - In het hoofdgebouw van het 
parkachtige landgoed “De Decanije”, gelegen in 
het centrum van Vorden en verscholen in het groen, 
een sfeervol LUXE APPARTEMENT (ca. 135 m²) op 
de vierde woonlaag met dakterras op het zuiden, 
inpandige parkeergarage en berging. Bouwjaar 1995. 
Woonoppervlakte ca. 135 m² (inclusief dakterras). 
Het geheel is met luxe materialen afgewerkt en 
volledig geïsoleerd.

KEIJENBORG  vr.pr. q 493.000,- k.k.

Pastoor Thuisstraat 13 - Goed onderhouden, 
ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS met garage/ schuur, 
tuinhuis en grote veel privacy biedende tuin. Thans is  
er een goedlopend bed en breakfast gevestigd. 
Bouwjaar 1964. Inhoud 840 m³. Perceelsopp. 1.620 m². 
Alle slaapkamers v.v. vaste wastafel en ingebouwde 
kasten. Gezien de inhoud is het pand geschikt voor 
diverse doeleinden o.a. begeleid wonen. Aan de buiten-
zijde ziet u niet welke ruimte deze woning biedt!

VORDEN  vr.pr. q 295.000,- k.k.

De Voornekamp 19 - Aan doodlopend stuk van weg, 
in een groene, kindvriendelijke buurt gelegen, een 
goed onderhouden, uitgebouwd HELFT VAN DUBBEL 
WOONHUIS met aangebouwde verlengde garage, 
berging, wasruimte, tuinschuurtje en royale, besloten 
tuin op het zuidoosten. Badkamer met ligbad en 
separate douche. 4 Slaapkamers. Bouwjaar 1989.  
Uitgebouwd in 1996. Inhoud ca. 450 m³. 
Perceelsoppervlakte 335 m².

KEIJENBORG  vr.pr. q 329.000,- k.k.

Remmelinkdijk 13 - In het buitengebied gelegen, 
VRIJSTAAND WOONHUIS met bijgebouwen en weiland.
Deze woning is gelegen tussen de dorpen Hengelo Gld 
en Zelhem op een mooie locatie met vrij uitzicht 
over de landerijen. De woning is niet al te groot en 
de staat van onderhoud is matig. Herbouw van een 
grotere woning tot maximaal 750 m³ en 100 m² aan 
bijgebouwen is mogelijk. Bouwjaar 1954. Inhoud 
± 300 m³. Perceelsoppervlakte 3130 m².

VORDEN  vr.pr. q 249.000,- k.k.

Mulderskamp 5 - Aan rustige straat gelegen 
HALF VRIJSTAAND WOONHUIS met stenen garage 
en besloten tuin op het zuiden. Op loopafstand van 
centrum en treinstation. Bouwjaar 1982. Inhoud  
ca. 350 m³. Perceelsoppervlakte 250 m². Woning is 
na de bouw niet gemoderniseerd. Rustige ligging  
met uitzicht op groen, voldoende parkeergelegenheid 
in de buurt en speelveldje om de hoek.

RUURLO  vr.pr. q 795.000,- k.k.

Doornenbrink 1 en 1a - In een landelijke omgeving 
gelegen met weids uitzicht aan alle zijden, een VRIJ-
STAAND WOONHUIS MET GESCHAKELDE BUNGALOW, 
diverse schuren en op 5.64.30 hectare! Het betreft 
een keurig en verzorgd geheel. Bouwjaar 1963, 
gerenoveerd ± 1989. Inhoud woonhuis ± 400 m³ en 
bungalow ± 450 m³. De bijgebouwen: stenen dubbele 
garage, kaploods (2002), grote stenen schuur (1970), 
stenen kippenschuur. Agrarische bestemming.

WICHMOND  vr.pr. q 339.000,- k.k.

Hackforterweg 15A - In groene woonomgeving, 
aan de rand van Wichmond gelegen VRIJSTAANDE 
SEMI-BUNGALOW met aangebouwde garage, oprit 
en beschutte tuin met schuurtje. Dichte keuken met 
inbouwapparatuur, lichte woonkamer met schuifpui 
naar tuin, slaapkamer en volledig betegelde badkamer. 
Op 1e verd. 2 slaapkamers en 2e badkamer.  
Inh. ca 460 m³. Woonoppervlakte ca. 117 m². 
Perceelsoppervlakte 470 m².
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Hengelo (Gld) Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359 - Vorden Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733 - Zelhem Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl 

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

ZELHEM  vr.pr. q 257.500,- k.k.

Goudsbloemstraat 11 - Volledig gemoderniseerd en 
uitgebouwd HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met 
aparte praktijk- c.q. kantoorruimte (± 30 m²) v.v. eigen 
entree, stenen garage, tuinhuis en diepe achtertuin.  
Inh. ± 385 m³. Perceelsopp. 242 m². Bouwjaar 1974. 
Bgg. is v.v. een fraaie natuurstenen vloer. Nagenoeg 
geheel v.v. aluminium kozijnen (draai-kiepsysteem). 
Dak- en vloerisolatie, alsmede dubbel glas. Het betreft 
een keurig en verrassend ruime woning.

ZELHEM  vr.pr. q 950.000,- k.k.

Heidenhoekweg 7 - Royaal opgezette monumentale 
BOERDERIJ (1894) met een woonbestemming en 
2 wooneenheden, plaatselijk bekend als “Bruggink”.
Het hoofdgebouw heeft een inhoud van ± 3275 m³! en 
biedt zeer veel mogelijkheden. Naast dit hoofdgebouw 
zijn er ook nog 2 schuren aanwezig op het bijzonder 
fraaie boerenerf. Het erf is gelegen op enkele kilometers 
afstand van zowel Zelhem als Doetinchem en landgoed 
de Slangenburg. Perceelsopp. 1.05.45 ha. 

ZELHEM  vr.pr. q 249.000,- k.k.

Stikkenweg 18 - Op mooie locatie gelegen VRIJ-
STAANDE SEMI-BUNGALOW MET GARAGE op grote 
kavel met vrij uitzicht. Deze uit 1968 daterende woning 
dient te worden gemoderniseerd en gerenoveerd. 
Inhoud ± 425 m³. Perceelsopp. 640 m²! Vrijstaande 
garage op achtererf. Deze woning is ook zeer geschikt 
voor senioren omdat alle vertrekken zich op de begane 
grond bevinden, evenals de sanitaire ruimte en de 
ligging nabij voorzieningen.

ZELHEM  vr.pr. q 274.000,- k.k.

Verzet 46 - In een zeer gewilde woonwijk gelegen, 
een keurige onderhouden ROYAAL HELFT VAN EEN 
DUBBEL WOONHUIS met aangebouwde berging, 
carport en diepe achtertuin. Bouwjaar 1984.  
Inh. ±  410 m³ (incl. berging). Perceelsopp. 370 m².  
Schilderwerk 2008. Verdieping grotendeels v.v. 
laminaat. Slaapkamers 1e verdieping respectievelijk 
groot, 13 m², 8 m² en 8 m². CV-ketel 2005.  
Platte daken 2007 vernieuwd. Ideale gezinswoning!
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Maaien, zagen, knippen, trimmen, 
snoeien, snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

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

U vindt ze natuurlijk bij:

U doet het met de machines van:
Stiga - Eliet - Metabo - Stihl - John Deere - 
Kärcher - Viking
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Afscheidsrecep� e
Na ruim vijfentwin� g jaar neemt Riet afscheid van Autobedrijf 

Groot Jebbink en gaat van haar welverdiende rust genieten.

Hierbij willen wij u de gelegenheid geven om afscheid te nemen, 
van de vrouw die jaren lang het gezicht en de stem van ons bedrijf 

is geweest, in haar func� e van administra� ef medewerkster.

Wij willen dit doen op vrijdagmiddag 1 april (geen grap) van 
15:00 tot 18:00 uur in de showroom aan de Rondweg 2 in 

Vorden.

Collega’s en direc� e Autobedrijf Groot Jebbink

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

KOM EN BELEEF DE LENTE TIJDENS 
DE MODEFLITSEN OP 30 MAART 

BIJ SCHOENMODE HERMANS 
I.S.M. ROOZEGAARDE DAMES 

EN HERENMODE KAPSALON DE 
BARBIER EN MAKE-UP VAN SERVICE 

APOTHEEK HENGELO
U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur.

Onder het genot van een hapje en een drankje, laten 
wij u elk half uur de lente beleven. Ook is er een 

gezellige D.J. aanwezig

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

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

Schrijf je nu vast in voor het te laat is.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
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De glijbaan met brug op het speelterrein 
aan de Koldeweiweg in Keijenborg is aan 
vervanging toe. Samen met kinderen in 
de buurt die hier regelmatig spelen wil-
len wij een nieuw toestel uitzoeken! 
Kom hiervoor op woensdag 30 maart a.s. 
om 13.30 naar de speelplaats, dan kijken 
we samen welk leuk en geschikt speel-
toestel mogelijk is. Tot dan!

Kinderen in Keijenborg opgelet!
Denk mee over nieuw speeltoestel

Het milieu gaat ons allemaal aan. 
Zowel jong als oud. Helaas staan we 
daar soms te weinig bij stil. Daarom 
is de Nationale Boomfeestdag zo’n 
belangrijk initiatief. Dit jaar is de 
Boomfeestdag op 23 maart. Ook onze 
gemeente doet mee. Het doel van de 
Boomfeestdag is kinderen kennis en 
respect voor bomen in hun directe 
leefomgeving bij te brengen, door 
ze te leren dat bomen een belangrijk 
element vormen in de natuur. 

Er is gekozen voor het planten van 
een eigen boom door de kinderen, 
omdat bomen zeer tot de verbeelding 
spreken en ze later nog eens kunnen 
gaan kijken hoe hun boom zich heeft 
ontwikkeld. Jaarlijks vieren in Neder-
land zo’n 130.000 kinderen van 10 tot 
12 jaar het feest. In Bronckhorst 
nemen de leerlingen van de groepen 
zeven en acht van 21 basisscholen 
deel aan de Boomfeestdag. Dit zijn 
in totaal 560 kinderen!

3.500 stuks bosplantsoen
En zij hebben een aardige klus te kla-
ren. Ze gaan maar liefst 3.500 stuks 
bosplantsoen planten op landgoed 
Zelle aan de Helderboomsdijk in 
Vorden. Wethouder Mulderije plant 
de eerste boom om 10.00 uur en 
daarna nemen de kinderen de spaden 
ter hand. U bent van harte welkom 
een kijkje te komen nemen.

Bijzondere boom
In Vorden aan het Verzetsplein is 
begin maart een bijzondere beuken-
boom gekapt. Een oplettende Vorde-
naar tipte ons naar aanleiding van 
de gepubliceerde kapvergunning op 
deze gemeentepagina’s dat 73 jaar 
geleden onder de boom een fles is 
begraven met een verklaring dat de 
boom ter gelegenheid van de geboorte 
van Koningin Beatrix is geplant. Het 
is gelukt de fles heel boven de grond 
te krijgen en wij hebben besloten de 
‘ceremonie’ van 73 jaar geleden te 
herhalen. De lindeboom die de ge-
kapte ‘Beatrixboom’ vervangt wordt 
ook op deze Boomfeestdag geplant. 
Dit gebeurt door burgemeester 
Aalderink, wethouder Mulderije en 

vertegenwoordigers van de Oranje 
Vereniging Vorden. De oude fles met 
verklaring gaat naar de historische 
vereniging ‘Oud Vorden’. Ook hier 
bent u van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen: 17.00 uur, 
Verzetsplein, Vorden.

Met 560 basisschoolleerlingen vieren we 
op 23 maart Boomfeestdag

Hoeveel scholen zijn er straks nog in 
uw dorp? Gaan kinderen over tien 
jaar met de bus naar school? Waar 
gaat u over een paar jaar sporten: 
in uw eigen dorp of in een andere 
plaats? Kan uw vereniging wel blijven 
bestaan als er minder inwoners (en 
dus minder leden) zijn? Is er voldoen-
de zorg voor mensen met een beper-
king? Kunnen we dit soort zaken an-
ders organiseren, zodat de kwaliteit 
van wonen, werken en recreëren in 
Bronckhorst goed blijft of misschien 
zelfs beter wordt? U heeft daar vast 
goede ideeën over. Onze gemeente 
wordt geconfronteerd met een aantal 
veranderingen. Ons inwoneraantal 
neemt af en de samenstelling van 
onze bevolking verandert (meer oude-
ren en minder jongeren). Daarnaast 
moet de gemeente de komende tijd 
flink bezuinigen door de economische 
recessie. Voor ons staat voorop dat 
Bronckhorst aantrekkelijk blijft voor 
alle (toekomstige) inwoners en dat 
de kwetsbare inwoners de juiste zorg 
krijgen. Om samen de koers te 
bepalen voor een toekomstbestendig 
Bronckhorst organiseren we bijeen-
komsten en internetpeilingen, waar-
voor we inwoners, maatschappelijke 
organisaties, verenigingen en bedrij-
ven hebben uitgenodigd. Voor de 
bijeenkomsten op 4 april in Hengelo, 
5 april in Toldijk, 6 april in Zelhem en 
7 april in Vorden kunt u zich nog 
opgeven. De avonden beginnen om 
19.30 uur. Aanmelden kan via het 
aanmeldingsformulier in de brief 
die thuis heeft ontvangen of via 
www.bronckhorst.nl op de Homepage 
onder Uitgelicht. U kunt ook vanuit 
huis met ons meedenken. We willen 
regelmatig vragen stellen aan inwo-
ners. Dit doen we digitaal. Wilt u hier 

de komende tijd aan meedoen, mail uw 
e-mailadres dan uiterlijk 1 april a.s. 
naar info@bronckhorst.nl onder 
vermelding van: Inwonerpanel 
Bronckhorst en uw naam en adres. 
Wij rekenen heel graag op uw 
komst of digitale deelname!

In gesprek met maatschappelijke 
organisaties 
Met maatschappelijke organisaties 
waar we nauw mee samenwerken 
voeren we de komende tijd ook ge-
sprekken. Vorige week was bijvoor-
beeld een bijeenkomst met peuter-
speelzalen en kinderopvang in de 
gemeente. Zij gaven aan dat ze in de 
nabije toekomst hun leerlingenaan-
tallen al zien dalen. Zij zien daarmee 
een noodzaak voor een intensieve sa-
menwerking tussen de verschillende 
organisaties op dit terrein. De bijeen-
komst was voor hen een eerste stap 
in deze richting.

Werk mee aan toekomst Bronckhorst!
U kunt zich nog opgeven voor de bijeenkomsten 

in Hengelo, Toldijk, Vorden en Zelhem

Bent u inwoner en komt u net dat 
beetje te kort om een eerste woning 
te kopen, maar dacht u geen gebruik 
meer te kunnen maken van de 
VROM starterslening, omdat de 
totale subsidie al helemaal was 
verdeeld? Goed nieuws! Wij hebben 
een extra budget van in totaal 
€ 250.000,- beschikbaar gesteld. 
Vanaf vandaag is het opnieuw mo-
gelijk om een starterslening aan te 
vragen. De aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst in 
behandeling genomen en op = op!

Wat is een starterslening?
De starterslening is een tweede 
hypotheek die het verschil tussen 

de maximale hypotheek die iemand 
kan krijgen en het aankoopbedrag 
kan overbruggen. De eerste hypo-
theek kan aangevraagd worden bij 
een verstrekker naar keuze. 
Met de starterslening wil de ge-
meente Bronckhorster starters 
helpen die voor het eerst hun eigen 
woning willen kopen. Voor deze 
groep is het vaak lastig om een 
woning te vinden binnen hun bud-
get. De starterslening kan net dat 
beetje extra bieden waardoor een 
woning wel binnen bereik komt. 

Voorwaarden
Kijk voor de voorwaarden op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Wonen → Bouwen, kopen, huren → 
VROM startersregeling.

Aanvragen
Wilt u voor een starterslening 
in aanmerking komen? 
Neem dan contact met ons op 
via tel. (0575) 75 02 50.

Budget starterslening voor kopers 
eerste woning aangevuld



De provincie Gelderland heeft een 
saneringsplan op laten stellen om 
het grondwater van een groot deel 
van Vorden weer schoon te maken. 
In de vorige eeuw is bij een vroege-
re metaalfabriek aan de Industrie-
weg een verontreiniging met oplos-
middelen ontstaan. Sindsdien heeft 
de verontreiniging zich naar het 
westen uitgebreid. Het grondwater 
is op dieptes vanaf 10 meter tot 
maximaal 50 meter verontreinigd. 
Het gebied met die grondwaterver-
ontreinigingen strekt zich uit van 
de Industrieweg in het oosten tot 
aan de Strodijk in het westen. De 
Wilhelminalaan en Molenweg vor-
men ongeveer de zuidgrens. Een 
aantal jaren geleden lichtte de pro-
vincie het probleem van de veront-
reiniging al eens aan bewoners toe 
tijdens een informatiebijeenkomst. 
De toen aangekondigde snelle aan-
pak bleek echter niet haalbaar.

De omvang van de verontreiniging 
is de afgelopen jaren beter in beeld 
gebracht en toen werd het mogelijk 
de wijze van saneren uit te werken. 
Vorig jaar is vervolgens eerst een 
saneringsonderzoek uitgevoerd 
waarbij zes verschillende vormen 
van aanpak door een milieuadvies-
bureau zijn bestudeerd. Hieruit is 
een voorkeursaanpak naar voren 
gekomen. De voorkeursaanpak is in 
het saneringsplan door het advies-
bureau verder uitgewerkt. 

Drie fasen
De aanpak van de verontreiniging 
gaat in drie fasen. Eerst wordt de 
bron van de verontreiniging aan de 
Industrieweg ontgraven. Tot onge-
veer 3 meter diepte wordt de ver-
ontreinigde grond verwijderd en 
grondwater opgepompt. Deze fase 
start begin 2012 en duurt enkele 
weken. De meeste bewoners van 
Vorden zullen weinig van deze 
werkzaamheden merken.

In de tweede fase wordt het grond-
water van Vorden schoongemaakt. 
Dit start in het voorjaar van 2012. 
Hierbij wordt het verontreinigde 

grondwater opgepompt. Het water 
gaat naar een installatie waarin 
speciale (voor mens en dier 
ongevaarlijke) bacteriën worden 
gekweekt. Vervolgens wordt het 
water, samen met grote hoeveel-
heden bacteriën en een soort 
voedingsmiddel voor die bacteriën 
weer in de grond gepompt. De bac-
teriën zorgen er voor dat de aan-
wezige verontreinigingen ‘opgege-
ten’ worden. De benodigde pompen 
worden op vier verschillende plaat-
sen in Vorden neergezet en werken 
dan steeds gedurende drie maan-
den. Na twaalf maanden krijgen de 
bacteriën nog een jaar de tijd om 
alle verontreiniging onder de kern 
van Vorden te verwijderen. Bewo-
ners zullen merken dat voorafgaand 
aan deze fase allerlei leidingen 
worden aangelegd en apparatuur 
wordt neergezet. De precieze plaat-
sen van leidingen en apparatuur 
moeten nog nader bepaald worden.

Tijdens de derde fase, die pas over 
twee tot drie jaar start, wordt het 
resultaat van de eerdere maatre-
gelen aan de westzijde van Vorden 
gecontroleerd. Als in de toekomst 
blijkt dat er onvoldoende veront-
reinigingen door de bacteriën is 
weggenomen wordt aanvullend 
grondwater opgepompt en gezui-
verd.

Vragen?
De provincie Gelderland heeft dit 
uitgelegde saneringplan beoor-
deeld en er een ontwerpbesluit 
voor opgesteld. Hiervoor vindt u 
binnenkort de aankondiging in 
Contact. De besluitprocedure, 
inclusief mogelijkheden voor be-
zwaar, duurt ongeveer drie maanden. 
Vragen over de aanpak van de ver-
ontreiniging kunt u sturen naar de 
provinciale projectleider, per e-
mail naar j.niemeyer@gelderland.nl 
of per post naar provincie Gelderland, 
postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 
Over eventuele overlast door werk-
zaamheden informeert de provincie 
betrokken bewoners tezijnertijd 
tijdig.

Provincie pakt verontreiniging 
grondwater in Vorden vanaf 2012 aan

Nieuw raadslid VVD
Wegens het vertrek van raadslid 
mevrouw R. Lubbers-Buitink uit 
Hengelo, is de heer E. Höfkes uit 
Hengelo op 16 maart jl. benoemd 
tot lid van onze gemeenteraad 
voor de VVD-fractie. 

Tijdens de raadsvergadering 
van 24 maart a.s. wordt de heer 
Höfkes officieel beëdigd.

De gemeentelijke zwembaden in 
Bronckhorst gaan weer open in april. 
Het Burg. Kruijffbad in Steenderen 
op 17 april, het Elderink in Hengelo 
en het Hessenbad in Hoog-Keppel 
op 25 april. U kunt voor het zomer-
seizoen een abonnement bestellen, 
die toegang geeft tot alle gemeente-
lijke openluchtzwembaden en zwem-
bad In de Dennen in Vorden. 

Zwemplezier
Naast de zwemlessen bieden de 
zwembaden ook diverse andere wa-
teractiviteiten aan, zoals snorkelen, 
survival zwemmen, synchroonzwem-
men, plankspringen, aqua-fitness, 
disco-zwemmen en de zwem4daagse. 
Kijk op de www.bronckhorst.nl 
voor het ruime aanbod per zwembad.

Voorverkoop zwemabonnementen 
2011
Met het zwemseizoen in aantocht 
kunt u uw zwemabonnement weer 
voordelig aanschaffen in de voorver-
koop. U bespaart dan bijna 20% op de 
geldende prijs bij normale verkoop.
U kunt tot 10 april a.s. van dit voor-
deel profiteren door uw zwemabon-
nement direct op onze website aan 
te vragen en te betalen: www.bronck-
horst.nl → Infobalie → Digitaal loket 
→ Zwemabonnement en zwemlessen. 

Eventueel kunt u het aanvraag-
formulier daar ook downloaden, 
invullen en opsturen. De formulieren 
liggen ook bij de sporthallen in Steen-
deren, Hoog-Keppel en Hengelo en in 
het gemeentehuis. Met uw opgave via 
dit formulier machtigt u de gemeente 
het abonnementsgeld eenmalig van 
uw rekening af te schrijven. Helaas 
kunnen wij onvolledig ingevulde 
formulieren of formulieren die na 
10 april 2011 binnenkomen, niet in 
behandeling nemen.

Verlengen of wijzigen toegangspas
Bent u in het bezit van een toegangs-
pas van vorig jaar en vraagt u nu een 
nieuw abonnement aan, dan verlen-
gen wij uw pasje. Naast het invullen/
opsturen van het formulier hoeft u 
niets meer te doen. Ook als u uw 
abonnementsvorm van vorig jaar wilt 
omzetten naar een andere abonne-
mentsoort, hoeft u naast het verzen-
den van het formulier niets te doen. 
Het abonnement zetten we om en 
wordt verlengd en u heeft met het 
pasje dat u heeft weer toegang tot 
de zwembaden.

Nieuwe toegangspas
Schaft u nu een abonnement aan en 
bent u nog niet in het bezit van een 
pasje? Uw gegevens worden dan in 
ons systeem gezet en u kunt bij uw 
eerste bezoek aan één van de ge-
meentelijke zwembaden bij de kassa 
een pasje laten maken, met daarop 
een pasfoto die wij van u maken. 

Bij een gezinsabonnement maken 
wij van elk gezinslid een foto. 
Is uw oude pas aan vervanging toe, 
dan kunt u aan de kassa van het 
zwembad een nieuwe pas laten ma-
ken.

Opgave en vooruitbetaling 
zwemlessen 
Voor het nemen van zwemles is een 
zwemabonnement verplicht. De 
zwemles moet bij de opgave vooraf 
worden betaald. Alle baden bieden 
zwemlessen aan. Deskundige zwem-
onderwijzers leren de zwemvaardig-
heden aan jong en oud. Meerdere ke-
ren per week geven zij zwemlessen. 
Voor informatie over de zwemlessen 
kunt u contact opnemen met het per-
soneel van het desbetreffende zwem-
bad of kijk op www.bronckhorst.nl. 
De opgave en betaling gaat op dezelf-
de wijze als bij de aanvraag van een 
zwemabonnement. 

Meer informatie over de gemeente-
lijke zwembaden, openingsdata en 
-tijden en de aanvraagformulieren 
vindt u op www.bronckhorst.nl.

Zwemseizoen 2011 start in april
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!

Tarieven zwemabonnementen
  Normaal  Voorverkoop
Volwassen dagkaart € 4,00
Jeugd dagkaart €  2,50
Avondzwemmen v.a. 18.00 uur €  2,30
Volwassen abonnement €  58,00 €  48,00
Jeugd abonnement €  40,00 €  34,00
Abonnement 65+ €  48,00 €  41,00
Gezinsabonnement €  132,00 €  112,00
Volwassen 10 badenkaart €  36,00
Jeugd 10 badenkaart €  22,50
Zwemleskaart (abonnement verplicht) €  56,00 ***

Volwassenen: vanaf 18 jaar. Jeugd: 3 t/m 17 jaar. Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang

*** Voor de ABC zwemlessen in zwembad In de Dennen gelden andere
      tarieven, kijk op www.zwembad-indedennen.nl

Als gemeente vinden we het belang-
rijk open en tijdig met u te commu-
niceren. Om de afstand zo klein 
mogelijk te houden en u op de 
hoogte te stellen van ons beleid, 
producten en diensten, activiteiten 
en besluiten. We doen dat op ver-
schillende manieren. Via deze ge-
meentepagina’s, onze website, 
allerhande gesprekken en bijeen-
komsten, en berichtgeving naar 
kranten en andere media. Veel in-
woners zijn ook actief op sociale 
media, zoals hyves of twitter. 
Sinds enige tijd heeft de gemeente 
ook een eigen twitter-account, 
waar we korte, actuele berichten 
op plaatsen. Wij nodigen u van 
harte uit om ons actief te volgen 
via twitter en te reageren! 
Onze account is: www.twitter.
com/gem_bronckhorst.

Meer weten over de gemeente, 
plannen, werkzaamheden, activi-
teiten, bijeenkomsten die we orga-
niseren etc.? Volg ons op twitter!

Gemeente 
op twitter
Volgt u ons al voor 
het laatste nieuws?

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse 
organisaties jaarlijks recht hebben op 
subsidie. Bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, muziekverenigingen en oude-
renorganisaties kunnen een bijdrage 
van de gemeente krijgen. Om voor 
zo’n waarderingsubsidie in aanmer-
king te komen, moeten organisaties 
vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar 
waarvoor subsidie wordt aange-
vraagd, een aanvraagformulier indie-
nen. Uw ‘Aanvraag subsidie 2012’, 
moet dus vóór 1 mei 2011 bij ons 
ingediend zijn.

U vindt het subsidiebeleid en de 
-verordening van de gemeente op 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Zorg en welzijn → Subsidiebeleid. 
Hier kunt u bekijken of uw organisatie 
recht heeft op subsidie. Het beleid is 
ook in te zien bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. De beleidsstukken 
zijn daar tegen betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2012 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie 
aan te vragen is tevens te downloaden 
via de website en verkrijgbaar bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 

Het originele formulier moet u terug-
sturen naar de gemeente. Aanvragen 
per e-mail kunnen wij helaas niet in 
behandeling nemen. Na ontvangst 
van uw aanvraagformulier ontvangt 
u van ons een ontvangstbevestiging. 
Informatie over het invullen van de 
aanvraag vindt u op het aanvraag-
formulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaanvraag
ontvangt u uiterlijk op 31 december 2011.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei 
2011 binnenkomen, geldt een korting 
op de subsidie. Hoe later de aanvraag 
binnenkomt, hoe groter het kortings-
percentage is dat wordt toegepast. 
Als de aanvraag meer dan vijf weken 
te laat is, kunnen wij deze niet meer 
in behandeling nemen en ontvangt u 
geen subsidie. U kunt de volledige 
kortingsregeling vinden in de subsidie-
verordening Bronckhorst (artikel 12 
lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van sub-
sidieplafonds. Deze plafonds worden 
bepaald na het vaststellen van de ge-
meentelijke begroting in de gemeente-
raad in november 2011. De subsidie-
plafonds worden dan ook bekend ge-

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!
maakt op de website van de gemeente 
en op deze gemeentepagina’s.  

Financiële situatie gemeente
Door de economische situatie in ons 
land heeft de gemeente te maken met 
lagere inkomsten via het gemeente-
fonds en de bouwleges. De kosten met 
name op het gebied van de sociale 
uitkeringen stijgen. Dit betekent dat 
wij de komende jaren moeten bezui-
nigen om te komen tot een sluitende 
begroting. Op voorhand zijn geen 
bezuinigingsmaatregelen uitgesloten, 
waardoor dit ook gevolgen kan heb-
ben voor de hoogte van de subsidie 
aan uw organisatie. Wij verzoeken u 
zich voor te bereiden op een derge-
lijke situatie en zo mogelijk andere 
inkomstenbronnen te onderzoeken.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, het plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de collecteweek van het 

fonds kinderhulp, 8 t/m 17 april 2011, Driehoek buitenreklame Benelux bv
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Castle fair Vorden, 
 15 t/m 29 augustus 2011, Castle events bv
• Hengelo (Gld), zaal Wolbrink, houden van ladiesnight, 19 mei van 18.00 tot 23.00 uur, tijdelijke 
 gebruiksvergunning bestaand bouwwerk, 19 mei, tijdelijke gebruiksvergunning tent en afsluiten 

parkeerplaats achter zaal Wolbrink/Spannevogel, 18 t/m 20 mei 2011, ladiesnight Hengelo-Vorden
• Hengelo (Gld), Broekweg 2A, Broek uut fuif (feestavond met live muziek), tijdelijke gebruiks-
 vergunning tent, 16 april 2011 van 21.00 tot 01.00 uur, Broek uut fuif
• Toldijk, jeugdsoos Flophouse aan de Hoogstraat 15, 40 jarig jubileumsfeest, ontheffing art. 35 
 van de Drank- en Horecawet, 23 en 24 september 2011 van 20.00 tot 02.00 uur, stichting ontmoetings-

centrum Toldijk
• Vorden, kasteelweide Ruurloseweg/De Horsterkamp, Castle fair, 24 t/m 28 augustus van 10.00 

tot 18.00 uur, stopverbod gedeelte Ruurloseweg en Schuttestraat en omleidingsroute fietspad, 
 24 t/m 28 augustus, Castle events bv
• Zelhem, Vincent van Goghstraat, afsluiten voor verkeer en instellen van een stopverbod i.v.m.
  sportdag Zelhemse basisscholen, 17 mei 2011 van 08.00 tot 16.00 uur, Nutsbasisschool Wolfersveen

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

Drank- en Horecavergunning
• Vorden, Nieuwstad 13, aanvraag vergunning horecabedrijf, A.M.J. Balvert

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 10 maart 2011: 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 113, verbouwen garagebedrijf
Ontvangen op 11 maart 2011: 
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 31, bouwen overkapping
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 13, verbouwen bedrijfshal
• Zelhem, Resedastraat 4, kappen 1 eik
• Zelhem, Vrogteweg 7, kappen 7 eiken en 2 berken
Ontvangen op 15 maart 2011:
• Eekstraat 5, bouwen werktuigenberging/bedijfsgebouw en ligboxenstal
• Zelhem, Michelstraat 26A, slopen en bouwen schuur 
Ontvangen op 16 maart 2011: 
• Keijenborg, Geltinkweg 19, bouwen dakopbouw op garage
• Vorden, Het Hoge 31, kappen 1 boom
• Vorden, Zelstweg 1, kappen 1 inlandse eik en 1 amerikaanse eik
• Zelhem, Brinkweg 20, bouwen dakopbouw op garage
• Zelhem, Schooltinkweg 3, kappen 1 amerikaanse eik  
Ontvangen op 17 maart 2011: 
• Zelhem, Jolinkdijk 12, verwijderen asbest dakbeschot uit de woning

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning gedeeltelijk in te trekken voor:
• Toldijk, Hardsteestraat 2, het intrekken van de vergunning voor het houden van varkens
• Vierakker, Heerlerweg 6, het intrekken van de vergunning voor het houden van varkens

De stukken liggen van 24 maart t/m 5 mei 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 11 maart 2011:
• Drempt, parkeerplaats Braambergseweg, standplaats voor verkoop van snacks, frisdrank, snoep en 

patat, wekelijks op zaterdag van 12.00 tot 20.00 en zondag van 14.00 tot 20.00 uur, snackbar Oost
Afgegeven op 15 maart 2011:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, Raadhuisstraat en Kerkstraat, dweilorkestenfestival, 17 april 2011 
 van 13.00 tot 18.00 uur, stichting Hengels dweilfestival
• Hummelo, Zutphenseweg, tentfeest met live muziek, 4 juni 2011 van 20.00 tot 01.30 uur, Pontificaal 

party
• Zelhem, Ruurloseweg, lampionnenoptocht en paasvuur met live muziek, 24 april 2011 van 
 18.00 tot 01.30 uur, wolfershuus Susebeek
Afgegeven op 16 maart 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van het Lentefeest, 29 april tot 

15 mei 2011, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Hummelo, Groeneweg, paasvuur met live-muziek, 24 april 2011 van 19.00 tot 24.00 uur, rijvereniging 

Hummelo
• Hummelo, Sliekstraat, dressuur- en springwedstrijden voor paarden en pony’s, 20 en 21 augus-

tus 2011 van 08.00 tot 17.00 uur, rijvereniging Hummelo

Verleende vergunningen

• Kranenburg, Eikenlaan 23, live muziek in feesttent bij paasvuur, 24 april 20.00 uur tot 25 april 
02.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 april 20.00 uur tot 25 april 01.30 uur, diverse 
verkeersmaatregelen op de Eikenlaan en de Bergkappeweg, 24 en 25 april 2011, stichting CCK

• Toldijk, Hoogstraat 15, Lentefeest, 13 en 14 mei 2011, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
Afgegeven op 17 maart 2011:
• Hengelo (Gld), houden loterij (verkoop loten van 1 april tot 26 oktober, trekking 26 oktober 2011), 
Vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen
• Vorden, wielerronde over een afgesloten parcours, 26 juni 2011 van 12.45 tot 16.45 uur, 
 rtv Vierakker-Wichmond
• Wichmond, wielerronde over een afgesloten parcours, 14 mei 2011 van 15.00 tot 19.30 uur, 
 rtv Vierakker-Wichmond

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 14 maart 2011:
• Halle, Bielemansdijk 32A, bouwen nieuwe 2e bedrijfswoning en ontmantelen bestaande 2e bedrijfswoning
• Steenderen, Dr. A. Ariensstraat 22, verbouwen en uitbreiden garage/berging 
Verzonden op 15 maart 2011: 
• Drempt, Strensche Veld 54 en 56, plaatsen dakkapel
• Olburgen, Olburgseweg 4, kappen kastanjeboom
• Steenderen, Covikseweg 1A, veranderen machineberging in een ligboxenstal 
• Vorden, Hoetinkhof 20, bouwen serre 
• Vorden, De Steege 12, 14, en 24, aanleggen uitritten
• Vorden, Wilhelminalaan 18, plaatsen dakopbouw

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 maart 2011: 
• Steenderen, Emmerweg 3, verbouw boerderij tot woning met werkruimte

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het Open Huis van de Hamove op 20 maart 2011 is de Veldermansweg van 

09.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponymarkt op 13 juli 2011 zijn de Spalstraat, tussen de 
 Kastanjelaan en huisnr. 23, en de Tramstraat, tussen de Spalstraat en Rozenstraat, van 07.00 tot 

16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is de Plataanweg, tussen de Hummeloseweg en de Fokkinkweg, 

van 17 juni 17.00 uur tot 19 juni 2011 01.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens het paasvuur met live muziek is de Groeneweg, vanaf de Stokhorsterweg tot 
het einde van de doodlopende weg, op 24 april 2011 van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod voor Groeneweg
(zijde van de oneven huisnummers), tussen de Keppelseweg en de Stokhorsterweg, en de 

 Stokhorsterweg (zijde van de even huisnummers)
• Hummelo, tijdens het concours hippique op 20 en 21 augustus 2011 geldt op de Sliekstraat, tussen 

de Rozegaarderweg en de Hessenweg, van 08.00 uur tot 17.00 uur een inhaal- en stopverbod en 
een snelheidsbeperking van 50 km/u 

• Kranenburg, tijdens het paasvuur geldt van 24 april 16.00 uur tot 25 april 2011 12.00 uur een 
stopverbod op de Bergkappeweg, tussen de Eikenlaan en de Bekmansdijk, en de Eikenlaan, tussen de 
Harmsveldseweg en nummer 26 van de Eikenlaan. Verder geldt voor beide wegen in die periode een 
maximumsnelheid van 30 km/u

• Vorden, tijdens de wielerronde op 26 juni 2011 zijn de Industrieweg, Kerkhoflaan, Handelsweg en 
Ambachtsweg van 11.30 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Vierakker-Wichmond, tijdens de wielerronde van Wichmond op 14 mei 2011 zijn de Baron van der 
Heijdenlaan, Dorpsstraat, Baakseweg, tussen de Broekweg en de Hackforterweg, Lankhorsterstraat, 
tussen de Dorpsstraat en de Baakseweg, en de Hackforterweg van 13.15 tot 19.45 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het paasvuur geldt vanaf 24 april 18.00 uur t/m 25 april 2011 02.00 uur op de 
Ruurlosweg een snelheidsbeperking van 50 km/u en een stopverbod  

• Zelhem, tijdens Zelhem Alive zijn de parkeerplaats van sportcomplex De Pol (aan de Vincent van 
Goghstraat) en de Vincent van Goghstraat, tussen de Jacob van Ruysdaelstraat en de Frans Hals-
straat, van 30 mei 08.00 uur t/m 6 juni 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer. Ook geldt van 2 t/m 5 juni 2011 een stopverbod op de Meindert Hobbema-
straat, Jacob van Ruysdaelstraat en de Vincent van Goghstraat, zowel tussen de Halseweg en de 
Jacob van Ruysdaelstraat als tussen de Frans Halsstraat en de Jan Steenstraat

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

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouw-
plannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden 
kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening 
bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoor-
beeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aan-
vrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij 
overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voor-
ziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding 
van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50.  

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 15 maart 2011: 
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, tijdelijk plaatsen zeecontainer

Ingetrokken omgevingsvergunningen 
Verzonden op 16 maart 2011:
• Halle, Klaverdijk 14, het geheel intrekken van de omgevingsvergunning

De stukken liggen van 24 maart t/m 5 mei 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de      
 ontwerpvergunningen
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben  
 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

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

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2010; 
St. Janstraat 52 en Wolsinkweg 6 Keijenborg’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2010; 
St. Janstraat 52 en Wolsinkweg 6 Keijenborg’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de 
functiewijziging van agrarisch naar wonen. Bij de St. Janstraat 52 in Keijenborg mag in ruil voor de 
sloop van agrarische bebouwing één vrijstaande woning gerealiseerd worden. Bij de Wolsinkweg 6 
in Keijenborg worden na sloop van agrarische bebouwing twee vrijstaande woningen, drie aaneen-
gebouwde woningen en een splitsing van de bestaande woning in twee woningen mogelijk gemaakt.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website. Vanaf dat moment is er gelegenheid tot 
het indienen van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hummelo, De Woordhof’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hummelo, De Woordhof’ en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen van 24 maart t/m 4 mei 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op het 
realiseren van woningbouw op de voormalige schoollocatie De Woordhof in Hummelo.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00894-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00894-/NL.IMRO.1876.BP00894-ON01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij 
de gemeenteraad.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde - Wet geluidhinder
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hummelo, De Woordhof’ voorziet in de bouw van woningen op het 
terrein gelegen tussen de Keppelseweg, Groeneweg en Beatrixlaan in Hummelo (De Woordhof). 
Om deze ontwikkeling mogelijk te maken hebben wij voor dit plan een ontwerpbesluit genomen 
voor een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 

De volgende stukken liggen van 24 maart t/m 4 mei 2011 tijdens openingstijden ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 

van de Wet geluidhinder
• het ontwerpbesluit van 1 maart 2011

U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

Reactie geven?
Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen over 
het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar te maken. Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan b en w 
van Bronckhorst.

Ontwerpwijzigingsplannen
• ‘Buitengebied 2011; Sarinkdijk 15 Hengelo (Gld)’
 Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Sarinkdijk 15 Hengelo (Gld)’ heeft betrekking op 

het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen op het perceel Sarinkdijk 15 in Hengelo. 
 In ruil voor de sloop van voormalige agrarische bebouwing wordt de bouw van één vrijstaande 

woning mogelijk gemaakt.
• ‘Buitengebied 2010; Bontekoeweg 2 Baak’
 Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Bontekoeweg 2 Baak’ plan heeft betrekking op 
 wijzigen van de agrarische bestemming in wonen op het perceel Bontekoeweg 2 in Baak.

Deze plannen liggen van 24 maart t/m 4 mei 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

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

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Geurkenweg 1 Vorden’
B en w van Bronckhorst hebben op 15 maart 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Geurkenweg 1 Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van een melkveebedrijf 
aan de Geurkenweg 1 in het buitengebied van Vorden.

Bestemmingsplannen

Het wijzigingsplan ligt van 24 maart t/m 4 mei 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in 
de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 
75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigings/uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van 
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende 
werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het 
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijke wijzigingsplannen
• ‘Buitengebied 2010; Emmerweg 3 Steenderen’
 Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Emmerweg 3 Steenderen’ is onherroepelijk geworden. 
 Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar wonen met atelier/kantoor 

op het perceel Emmerweg 3 in Steenderen.
• ‘Buitengebied 2010; Zelhemseweg 33 Hengelo’
 Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Zelhemseweg 33 Hengelo’ is op 24 februari 2011 onher-
 roepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar 
 wonen. De agrarische bebouwing wordt gesloopt en er vindt vervangende nieuwbouw plaats in 
 de vorm van twee vrijstaande woningen met bijgebouwen.

Deze wijzigingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid 
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.
Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van 
een reactie.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 24 maart t/m 4 mei 2011 tijdens de openingstijden 
de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vierakker, Heerlerweg 6, voor het houden van melkrundvee en jongvee waarop het Besluit landbouw 

milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet onder 
de vergunningplicht valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 23 maart t/m 4 mei 2011 tijdens de openings-
tijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Drempt, Binnenweg 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 

het uitbreiden van een vleesvarkenshouderij
• Hengelo (Gld), Venneweg 2, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning 

voor het in werking hebben van een drinkwaterpompstation
• Vorden, ‘t Heegken 5-7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 

het veranderen van een vleesvarkenshouderij

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen 
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de 
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 5 mei 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een 
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 23 maart t/m 4 mei 2011 tijdens de openingstijden 
het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Terborgseweg 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning 

voor het veranderen/uitbreiden van een varkenshouderij

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

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:

   • de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
   • belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
   • enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen
       in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage en 
wel vóór 5 mei 2011. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om 
schorsing van de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet 
u binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Een niet 
terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die voorzitter is beslist.

Wet Milieubeheer
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AUTO REW AUTO VENDERBOSCH BV

WWW.VENDERBOSCH.NL

Dorpsstraat 2-4 Halle
Tel. 0314 - 631513

REPARATIE EN ONDERHOUD 
ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT
Ook uw lease onderhoudspartner voor alle merken

TE KOOP / IN PRIJS VERLAAGD

Open huis op zaterdag 26 maart van 11.00 uur tot 14.00 uur.
BARON VAN DER HEIJDENLAAN 20 WICHMOND

Gunstig gelegen aan het rand van het dorp nabij bosrijke omgeving, een ruime vrij-
staande semi-bungalow met aangebouwde serre, vrijstaande garage erf en tuin.
Deze woning leent zich bij uitstek voor gedeeltelijke inpandige dubbele bewo-
ning (kangeroe woning/meer generatie woning) of een praktijk aan huis.

Bouwjaar: 1969, opp. 544 m2
Woonopp.: ca. 180 m2.
Inhoud: ca. 470 m3.
Vraagprijs  289.000,- k.k.

Tel. 06-30543954

Een kleine beurt
& 

APK vanaf  75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

zonder een centje pijn
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Wat is: A. Fuuksken.

 B. Bleerpanne. 

 C. Onman.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

We’j nog van too?

Afd. Dialect

Ook in Winterswijk was hij be-
trokken bij de stichting van de 
kerk. Hij speelde een grote rol in 
de ontwikkeling van ons land en 
werd de voltooier van het werk 
van Willibrordus en Bonifatius. 
In Duitsland, waar hij het laatste 
deel van zijn leven werkte, wordt 
Ludger publiekelijk gevierd als een 
groot man, elk jaar weer. Ludgers 
Nederlandse sporen liggen vooral 
in Vierakker-Wichmond. Daar ligt 
het vertrekpunt van zijn werk in de 
Achterhoek en Westfalen. Vandaar 
het gedenkteken aan de oever van 

de IJssel bij Baak. Er is elk jaar rond 
Ludgers sterfdag in oecumenische 
sfeer een gevarieerde Ludgermid-
dag. Ieder wordt uitgenodigd deel 
te nemen aan het gevarieerde pro-
gramma.

Het begint om 13.30 uur met kof-
fie/thee bij Restaurant Den Elter, 
Den Elterweg 104, Zutphen. Na 
een korte bijeenkomst bij het ge-
denkteken gaan we met eigen auto, 
of meerijdend naar het begin- en 
eindpunt van de Ludgerwandeling 
bij het Ludgerusgebouw in Vierak-
ker. Daarop sluit een oecumenische 
viering aan in de Hervormde Kerk 
in Wichmond. De afsluiting is rond 
16.15 met koffie en thee en een 
kleine expositie in het Ludgerusge-
bouw. Bij slecht weer is er een alter-
natief voor de wandeling. 
Nadere informatie: 
www.ludgerkring.nl

Zondag 27 maart

Ludgermiddag
Vierakker-Wichmond
In 2009 werd op het terrein van 
Den Elter aan de IJssel het Lud-
gergedenkteken opgericht. Het 
was toen 1200 jaar geleden dat 
Ludger stierf. Hij was de eerste 
zendeling die naar de Achter-
hoek kwam en o.a. in Zelhem 
een kerkje stichtte.

De eigenlijke veiling op zaterdag 4 
juni aanstaande, wordt door Hans 
Krabbenborg (voormalig Kasbendjen) 
als veilingmeester geleid. 

Vanaf 29 mei tot en met 4 juni wor-
den de kunstwerken geëxposeerd in 
de foyer van de Lindesche Molen aan 
de Lindeseweg 29 in Vorden. Op alle 

kijkdagen heeft u de mogelijkheid 
om online en op papier te bieden 
op de Kunstwerken. De kunstenaars 
hebben er voor gezorgd dat er voor 
iedere beurs wel iets te vinden is. 

De Molen en het Theater onder de mo-
len zijn in de afgelopen tijd volledig 
verbouwd door de huidige eigenaar, 

de Familie Ruiterkamp. Zaterdag 
26 maart is er een Nieuwe Opening 
van het theater onder de Molen met 
veel lokale artiesten. Naast de veiling 
voor het gehandicapte kind, vindt er 
zaterdag 19 maart, bij Strada Sports 
in Vorden een heuse Spinning Mara-
thon plaats, onder de naam Spin voor 
life. De opbrengst is naast een deel 
voor Kanjers voor Kanjers, tevens be-
doeld voor Villa Joep, waar kinderen 
met kanker verzorgd worden.

Van harte welkom op de veilingsite 
www.kunstvoorkanjerkinderen.nl of 
in de molen tijdens de kijkdagen en 
uiteraard op zaterdag 4 juni vanaf 
18.00 uur.

Kunstveiling ten bate van 
de Kanjers voor Kanjers

Vorden, bruisend van activiteiten, heeft een heuse Kunstveiling in 
haar hart gesloten. Vanuit een aanzet van een aantal Kunstenaars, 
waaronder Jessica Heijkoop uit Deventer en Corrie Leusheus uit Hen-
gelo, is er momenteel al een redelijk aanbod van allerlei Kunstwerken 
te zien op de online veilingsite www.kunstvoorkanjerkinderen.nl. Er 
kunnen altijd nog kunstwerken bij, dus schroom niet en zet dat ene 
mooie kunstwerk ook op die kanjersite…aanmelden bij Francois le 
Blanc veldrijden@emailtoday.nl

De band werd in 1975 opgericht en 
wordt omschreven als een ‘Small’ 
Big Band met een 9-mans bezetting. 
Aanvankelijk werden uitsluitend ge-
arrangeerde stukken gespeeld. Vanaf 
het begin had de band veel succes. Op-
tredens voor radio- en t.v., vaudeville 
shows, aanvragen voor festivals in 
binnen- en buitenland, theateroptre-
dens, musicals etc. En natuurlijk on-
telbare optredens in clubs in binnen- 
en buitenland. Midden jaren 90 werd 
het accent verlegd naar een wat vrij-
ere speelwijze. Ook dit concept bleek 
erg succesvol en tot op de dag van 
vandaag wordt de band veel gevraagd 
door het spectaculaire programma, 
het enthousiasme van de muzikanten 
en de ongedwongen presentatie. Ook 
de samenzang in sommige stukken 
blijkt door het publiek erg gewaar-

deerd te worden. In de loop der tijd 
werden vele plaat- en CD-opnames 
gemaakt alsmede een DVD. Naast Jan 
Dokter-trompet/saxen en vocals, spe-
len Sietze de Leeuw-saxen/dwarsfluit/
vocals, Jan Rondhuis-trombone/vo-
cals, Wim Haasbroek-piano, Gerard 
Schennink-sousafoon, Jan Roelvink-
banjo/gitaar en Ben Reijers-slagwerk 
in Dokter Jazz.
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Dokter Jazz & Co bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 30 maart zal de Small Big Band Dokter Jazz & 
Co tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org,    
dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De MacLympies is een vijfkoppige 
band met twee leadzangers, een gi-
tarist, bassiste en een drummer. Ze 
staan vol enthousiasme op het podi-
um om een potje stevige (punk)rock 
ten gehore te brengen. Ze worden ge-

inspireerd door de gevestigde namen 
uit de scene zoals Rancid, Ramones, 
Bad Religion, NOFX, Misfits, Die To-
ten Hosen en Social Distortion. Een 
jaar of tien geleden is de band opge-
richt door een stel vrienden waar-

voor muziek een belangrijke hobby
en uitlaatklep is. Geen van allen had
muziekles genoten of ervaring op dit
gebied opgedaan. Door veel naar mu-
ziek te luisteren, concerten af te gaan
en te oefenen hebben de MacLympies
een rockend repertoire opgebouwd. 

Het optreden in de Engelenbak begint
om 21.30 uur, entree 5 euro.

Programma ‘De Engelenbak’ in Doetinchem

MacLympies en Super Sleazy

Doetinchem - Zaterdag 26 maart treedt de Hengelose punkrock formatie 
MacLympies op in café De Engelenbak in Doetinchem. Ze spelen vooraf-
gaand aan de Vordense rockband Super Sleazy. Aanvang 21.30 uur.

De Hengelose punkrock formatie MacLympies.
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Automobielbedrijf Nijendijk biedt u al bijna 50 jaar een betrouwbare occasion aan!

Brinkhorst 7, 7207 BG  Zutphen. Tel. 0575-572020

Een Nijendijk Toyota Occasion voldoet aan de volgende criteria:

* Deze bedragen zijn exclusief bijdrage ‘rijklaarmaak’kosten  395,00

www.nijendijk.nl

Linea Luna 01-2005 98.000 km Blue Edition 11-2004 85.000 km

5-deurs 09-2007 19600 km

Comfort Editon 08-2004 166.000 km5 deurs Airco 06-2007 33.000 km Dynamic 01-2008 66.500 kmD4D LINEA LUNA 02-2007 102.000 km

Automaat 5 deurs 04-2003 102.000 kmLinea Terra 04-2003 129000 km 5 Deurs Comfort 01-2009 36.000 km

5 Deurs Dynamic Blue 07-2009 16.200 km

Linea Terra 08-2005 70.700 km
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DOETINCHEM Edisonstraat 79 Tel. 0314 - 33 30 55
HENGELO GLD Kruisbergseweg 8 Tel. 0575 - 46 22 44
ZEVENAAR Kelvinstraat 2 Tel. 0316 - 52 35 23

www.herwers.nl

NISSAN CONNECT  
 PARKEERRUIMTE 
 DAK

Getoond model: Nieuwe Nissan Micra 1,2 L 80 pk Tekna. Wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland. 

 IN SYNC WITH THE CITY

VANAF 

!GRONDTESTDAG!
Neem een beetje grond, uit uw tuin of gazon, mee naar 
ons tuincentrum. Wij testen het op de pH-waarde en de 
voedingswaarde. Aan de hand hiervan adviseren wij 
u omtrent bekalking, bodemverbetering en bemesting.

 Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.) 

Tuincentrum open: tel. 0575-462892 of 06-53362300 

di.-vr. van 13.00 uur tot 17.00 uur web: www.deheesterhof.nl

za. van 8.00 uur tot 17.00 uur e-mail: info@deheesterhof.nl

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum
De Heesterhof Tuinplanten

t.w.v. € 500,-
ACTIE WAARDEBON

�

Bij inlevering van deze bon  500,- korting op uw keuken of badkamer* 
*) Deze actie is geldig van 25 maart tot 29 april 2011. Geldt niet voor bestaande opdrachten en niet in 

combinatie met andere kortingen. Vraag naar de voorwaarden of kijk op www.bruggink-bv.nl.

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

Bruggink...
OPEN HUIS
25 t/m 27 maart

 Onze kok beantwoordt al uw vragen 
 over keukenapparatuur.
 (vrijdag vanaf 13.30 uur, zaterdag vanaf 
 9.00 uur en zondag vanaf 11.00 uur)

 Elk gezin ontvangt een leuke attentie 

 Voor de kinderen is er een speelhoek 
 met lego, tekenbord, video en wii.

 Nieuwe afdeling design-keukens, veel 
 fraaie badkamers en informatie over 
 bouwen en verbouwen. 

Zaterdag 19 maart

in de discotheek

DJ Tim
in het café

De Hanska 
Band

pianoduo Stefan & Martijn Blaak
plus

pianoduo Scholtes & Janssens
met werken voor

8-handig, 6-handig, en 4-handig piano

16 april 20.15 uur
U kunt reserveren onder nummer 

0575-550756

Ambachtsweg 2a,7251 KW Vorden
0575-552794

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

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

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

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 
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Vanaf de Winkelsweg in het buiten-
gebied van Hengelo, het oude ver-
kooppunt, reed Koen op de pony Fury 

(36 jaar) met de sleutel naar de nieu-
we winkel. Daarmee werd de winkel 
symbolisch verhuisd naar het nieuwe 

onderkomen aan de Spalstraat. Onder 
belangstelling van vele genodigden 
opende Tjitske (4), de jongste dochter 
van de ondernemers Tineke Tiesinga 
en Meindert Hoogeweegen, met de 
sleutel de winkeldeur. 
Tineke en Meindert kregen veel fe-
licitaties en complimenten. De hele 

avond was het een komen en gaan 
van mensen. De bezoekers waren 
onder de indruk van de mooie win-
kel met een groot assortiment aan 
artikelen. De winkel heeft een opper-
vlakte van 260 vierkante meter en is 
daarmee één van de grootste ruiter-
sportzaken in de regio. Het pand is 
zowel buiten als binnen opgeknapt 
en heeft een mooie uitstraling gekre-
gen. De artikelen zijn overzichtelijk 
en ruim opgesteld. In het achterste 
deel van het winkelpand is de eerste 
HKM-winkel in Nederland onderge-

bracht. Bij De Dunsborg Ruitersport
kan de klant terecht voor een volledig
ruitersportassortiment. Alles voor de
verzorging van het paard en de pony,
wedstrijd- en vrijetijdskleding, wes-
ternartikelen, leerverzorgingspro-
ducten, cadeauartikelen, maar ook
paardenboeken en het nieuwe proe-
venboek 2011 is er te vinden. Er is
een keus voor iedereen, zowel in de
luxere artikelen als in het voordelige
basisassortiment. De Dunsborg Rui-
tersport is gevestigd aan de Spalstraat
32 in Hengelo Gld. Tel. 0575-465301.

Winkel met een groot assortiment

De Dunsborg Ruitersport geopend

Hengelo - Hengelo heeft er een mooie winkel bij. Op donderdag 17 
maart werd de nieuwe winkel De Dunsborg Ruitersport aan de Spal-
straat officieel geopend. Een dag later was de winkel open voor het 
publiek.

De winkel heeft een mooie uitstraling.

Er is een groot assortiment artikelen.

Voordat de deelnemers zich op-
maakte voor de 4 uur durende ma-
rathon kwam ambassadrice Evelien 
Huising van Villa Joep haar verhaal 
vertellen. Een emotioneel maar zeer 
indrukwekkend verhaal. Evelien en 
haar man verloren 7 jaar geleden 
hun zoon Xander op 3 jarige leeftijd 
aan de gevolgen van neuroblastoom 
kinderkanker. Wat dat betekende 
voor haar gezin was niet in woorden 

uit te drukken maar het belang van 
stichting Villa Joep werd des te dui-
delijker.

Villa Joep is een stichting die geld in-
zamelt dat bestemd is voor onderzoek 
specifiek gericht tegen neuroblas-
toom kinderkanker. Vorig jaar werd 
er door de sport- fitnesscentra aan-
gesloten bij de Vereniging Exclusieve 
Sportcentra, waarbij Strada Sports 

aangesloten is, al meer dan 400.000
euro opgehaald voor Villa Joep. De
animo dit jaar is ook weer enorm, zo-
wel van particulieren als vanuit het
bedrijfsleven. Strada Sports is trots
hun steentje te kunnen bijdragen.

Toen de deelnemers na afloop moe
maar zeer voldaan van hun fiets af-
stapten werden ze nog getrakteerd op
een optreden van de KFC, oftewel de
Kranenburgse Fiets Club.

Op het nummer van Bicycle van
Queen gaven ze een hilarische show
weg waardoor de humor de zere be-
nen snel weer deed vergeten.

5220 euro voor Villa Joep bij Strada Sports

Spinningmarathon met lach en traan

Vorden - Moe maar zeer voldaan waren de deelnemers van de spin-
ningmarathon bij Strada Sports. Afgelopen zaterdag werd een gewel-
dig bedrag van 5220 euro werd opgehaald voor Villa Joep. Een mara-
thon met een geweldige inzet van de deelnemers en de instructeurs 
maar ook één met een lach en een traan.

Het Klavier uit Vorden heeft voor de-
ze gelegenheid de piano gesponsord. 
Voor aanmelden zie website www.
den4akker.nl of telefonisch 0575- 
441434. Rondom het podium wordt 
een grote ronde tent geplaatst waar 
ook van alles te doen is. Tijdens het 
optreden van de artiesten wordt voor 
Zorgbad Zonnewater in Hoog Keppel 
met de pet rond gegaan. 
Dat is namelijk ook de insteek van de 
familie Eskes: dit bad sponsoren en 
met name de Zonnekids. ( Zorgbad 
Zonnewater is een particulier zwem-
bad, dat geen subsidies of andere 
overheidsgelden ontvangt. De finan-
ciering komt uit de bijdrages van de 
zwemmers: mensen met een zicht-

bare of onzichtbare beperking die 
door bewegen in warm water onder 
professionele begeleiding, een betere 
beleving van het leven krijgen) . Eén 
van de doelgroepen is de Zonnekids: 
kinderen met een al dan niet zicht-
bare beperking, die zwemles krijgen 
in een beschermde omgeving en in 
kleine groepen. Voor deze groep is 
regelmatig nieuw oefen- spelmateri-
aal nodig. 

Op dit moment wil Zonnewater voor 
Zonnekids ook graag een duikpop 
aanschaffen. Op deze zondag is er 
vanaf 11.00 tot 17.00 bij Den 4Ak-
ker uur tevens een ‘ Buitendag ‘. Dan 
kunnen bezoekers kennis maken 
met het bedrijf, dat gerund wordt 
door Herman en Mirjam Eskes. Er is 
een markt waar men producten kan 
proeven en kopen ( kaas, jam, wijnen, 
boerenijs e.d. Tevens is er de opening 
van het aspergeseizoen en kan men 
uiteraard ter plekke ook van deze 
lekkernij genieten. Voor de kinderen 
ook veel vertier, waaronder het schil-
deren van scharreleieren.

Opbrengst voor Zorgbad Zonnewater
Open podium Den 4Akker
Vierakker - Zondag 17 april orga-
niseert ‘Den 4Akker’ aan de Ka-
pelweg 14 in Vierakker tijdens de 
Buitendag een zogenaamd ‘open 
podium’. Dan kunnen degenen, 
die wat kunnen, de microfoon 
pakken en zich presenteren met 
dans, zang, muziek noem maar 
op.

Tot aan het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog maakten ze gewoon 
deel uit van het gemoedelijke dorpsle-
ven, maar in korte tijd zou hun leven 
veranderen in een hel. De Hengelose 
dorpsbewoners zagen met ontzetting 
toe hoe in 1941 de eerste Joden bruut 
werden opgepakt en als vee werden 
afgevoerd. Nog geen maand nadat ze 
waren opgepakt hoorde men in Hen-
gelo van hun overlijden, de bezetter 
had hiermee zijn ware aard getoond. 

Nu die oorlog al weer zo lang achter 
ons ligt zijn er niet veel mensen meer 
die zich de gezichten achter de opge-
noemde namen kunnen herinneren. 
Waar woonden ze? Wat deden ze 
voor de kost? Hoe leefden ze hun le-
ven? 
Op vrijdagavond 29 april 2011 hou-
den Wim Luimes en Eddy Geurtsen 
een dialezing over dit onderwerp bij 
Party Centrum Langeler aan de Spal-
straat in Hengelo. Hiervoor heeft 
Wim uit zijn grote fotoverzameling 
een selectie van 180 exemplaren ge-
maakt. Eddy Geurtsen zal het geheel 
aan elkaar praten met allerlei bijzon-
derheden en wetenswaardigheden. 
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij Party Centrum Langeler 
à 3 euro. Een kop koffie is bij de prijs 
inbegrepen.

Dialezing Hengelose Joodse 
oorlogsslachtoffers
Hengelo - Iedere vierde mei wor-
den in Hengelo tijdens de doden-
herdenking, voorafgaande aan 
de twee minuten stilte, de namen 
van de oorlogsslachtoffers op-
gelezen. Veel namen van Joodse 
Hengeloërs staan op de lijst van 
slachtoffers.

Uitslag 17 maart Bridgeclub Bronkhorst, 
competitieronde 6; tweede avond.
Lijn A 1. Diny Mijnen & Herman Stapelbroek 66,25 %; 2. 
Joke Damveld & Herman Damveld 57,50 %; 3. Mien Vor-
selman & Agnes Pietersen 54,58 %. 
Lijn B 1. Gerda Schuurman & Gerda Tankink 60,83 %; 2. 
Bert Deunk & Gerrit Oldenhave 60,42 %; 3. Marietje Geurts 

& Greet Jansen 58,33 %. 
Lijn C 1. Leni Meijerink & Els Westerhof 57,30 %; 2. Ton
Riensema & Theo Schoenaker 56,67 %; 3. Harry Brinkhof
& Theo Matser 55,42 %. 

Donderdag 24 maart de derde competitieavond in deze
ronde.

B R I D G E N  I N  T O L D I J K
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Na de eerste schiftingen, waarbij het 
leeuwendeel van de 298 kandidaten 
afviel, was het zaterdag en zondag 
de tijd om in grote vaart afscheid te 
nemen van achttien van de 24 overge-
bleven kandidaten. Zaterdag begon-
nen deze 24 kandidaten aan enkele 
activiteiten en aan het einde van de 

dag bleef slechts de helft over. Het 
twaalftal mocht op zondag nogmaals 
naar stadion De Vijverberg komen 
om uit te maken wie uiteindelijk met 
de eer ging strijken. Sjors van den 
Hoogen zal de rol van Koen Kampi-
oen gaan spelen, terwijl Neville van 
den Berg uit Angerlo één van Koens 

teamgenoten wordt: Niels. Ook Zorin 
Kataria viel in de ‘prijzen’: hij wordt 
Tarkan.

Hengeloër Dion Kwint mag gaan acte-
ren als zijnde doelman Gijs en Bibian-
ne Garretsen uit Zelhem zal Renske 
worden in de televisieserie. Het zestal 
winnaars werd gecompleteerd door 
Isa Hofland. Zij komt evenals winnaar 
Sjors van den Hoogen uit Twello en 
gaat de taak op zich nemen om Auk-
je te spelen. De televisieserie, die uit 
acht delen zal bestaan, wordt in aan-

loop naar het EK 2012 door de AVRO 
uitgezonden. De opnames beginnen 
eind april. Omroep Gelderland schoot 
de afgelopen periode al beelden voor 
een programma genaamd ‘Op zoek 
naar Koen Kampioen’. De Gelderse 
omroep brengt medio juni een vier-
delige serie uit. 

“En de rol van keeper Gijs gaat 
naar … Dion”, zei presentator Eric 
Schuurman van TV Gelderland bij de 
bekendmaking van de zes hoofdrol-
len. Dion Kwint uit Hengelo kon zijn 
geluk niet op. Met tranen in de ogen 
keek hij verdwaald rond in de lounge 

van stadion De Vijverberg waar de
ontknoping plaats vond van de voor-
rondes Ik ben Koen Kampioen. “Ik
vind dit écht leuk en het is een hele
opluchting”, zei de Hengeloër even la-
ter toen hij weer een beetje bekomen
was van alle emoties. Dion (11) is al
vijf jaar keeper bij Pax en is nu doel-
man van Pax D2. Hij zit op de OBS
Rozengaardsweide. Dion heeft zelf
de hele boekenserie Koen Kampioen
van schrijver Fred Diks. Dion las in
de krant dat ze kandidaten vroegen
en het leek hem wel leuk om mee te
doen. “En nu ben ik de echte Gijs”,
zegt hij stralend van geluk.

Hoofdrol Koen Kampioen voor Sjors van den Hoogen

Hengelo - Sjors van den Hoogen uit Twello zal de hoofdrol gaan vertol-
ken in de televisieserie van Koen Kampioen. De 12-jarige Sjors kreeg 
zondagmiddag te horen dat hij de strijd om de hoofdrol had gewon-
nen van de andere finalist Dirk Spanjer. Gelijktijdig werden ook vijf 
andere rollen verdeeld.

Het was een spannende ontknoping.

Dion Kwint: is nu de échte Gijs.

Zondag 13 maart was de aftrap van 
deze editie van het Regiobanktoer-
nooi. Dat was direct ook de eerste 
mooie dag na een periode van slecht 
weer. Ook de avonden kon er onder 
prima omstandigheden getennist 

worden, alleen de spelers die vrijdag-
avond moesten aantreden troffen het 
niet en moesten hun partijen afwer-
ken in een druilerige regen. Het af-
sluitende weekeinde vergoedde ech-
ter alles met fantastisch weer, een 

vol terras en spannende wedstrijden.
Het toernooi was weer helemaal vol-
geboekt waarbij De Nieuwe Hellewei
met name veel deelnemers van Het
Elderink uit Hengelo kon verwelko-
men. De toernooicommissie had de
handen vol om alle wedstrijden in te
plannen, maar het lukte ze toch weer
en zo kon het gebeuren dat zondag
20 maart om 16.47 uur het laatste
punt van het Regiobanktoernooi ge-
maakt werd. Berdy Langeler maakte
toen het beslissende punt in de finale
gemengd dubbel 7. 
UITSLAGEN REGIOBANKTOERNOOI
2011: 
Gemengd dubbel 8: 1. Ans Braakman
en Ap Meulenveld; Heren dubbel 8:
1. Gerrit Keuper en Ap Meulenveld;
Dames dubbel 7: 1. Susanne van
Kampen en Berdy Langeler, 2. Japke
Bruins en Ans Braakman; Heren dub-
bel 7: 1. Christiaan Brinkhorst en
Phillip Gussow, 2. Frans Wolbrink en
Dick Wullink; Gemengd dubbel 7: 1.
Berdy Langeler en Gerrit Stegeman,
2. Pauline en Herman Voorendt; Da-
mes dubbel 6: 1. Hennie Deunk en
Belinda Dijkstra, 2. Betty Sinay en An-
net Tijmes; Heren dubbel 6: 1. Martie
Dijkman en Andre van de Vlekkert,
2. Louis Seesing en Bob Verheul;
Gemengd dubbel 6: 1. Greet Eppink
en Robert Sesink, 2. Marion van Zijl
en Martijn Derickx; Heren dubbel 5:
1. Paul Mokkink en Harold Stapel-
broek.

Toernooi De Nieuwe Hellewei zonnig afgesloten

Regiobanktoernooi 2011 groot succes

Steenderen - Het Regiobanktoernooi van Tennisvereniging De Nieuwe 
Hellewei in Steenderen heeft zondag 20 maart een zomerse finaledag 
gehad. Onder het genot van een heerlijke voorjaarszon konden de 
vele toeschouwers genieten van spannende tenniswedstrijden. Het 
tijdschema had het zwaar te verduren, want de meeste halve finale en 
finale wedstrijden moesten in drie sets beslist worden.

Toernooi Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei met prachtig weer afgesloten.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er 
nu gekozen wordt voor een demon-
stratie van de SimTouch heeft alles 
te maken met de voordelen van dit 
systeem. 

De SimTouch is een eenvoudig te be-
dienen computer die werkt met een 
(full HD) aanraakscherm. Vooral voor 
mensen die nog nooit met een com-
puter hebben gewerkt is het intuïtief 
om het beeldscherm aan te raken. 
SimPC heeft gezorgd voor eenvou-

dige bediening middels grote knop-
pen. Het is vrijwel onmogelijk om 
iets verkeerd te doen want alles wijst 
zichzelf. De SimTouch is helemaal 
aangepast op de onervaren compute-
raar. Zo is er een functie die e-mails 
kan voorlezen en is het heel eenvou-
dig om een videobericht te versturen 
naar bijvoorbeeld de (klein)kinderen. 
Op deze manier helpt de SimTouch 
om mensen uit een digitaal isolement 
te halen.  

Dankzij een service abonnement 
hoeft de gebruiker niet meer om te 
kijken naar onderhoud, beveiliging 
of het maken van kopieën. Hij heeft 
gewoon een computer die het altijd 
doet, zonder ‘toeters en bellen’. De 
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide 
assortiment comfortartikelen van de 
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op dinsdag 29 maart bin-
nen lopen bij het Sensire Servicehuis 
aan de Dorpsstraat 7 in Vorden om 
kennis te maken met de SimTouch. 
Aanmelden is niet nodig. Geïnteres-
seerden kunnen de mogelijkheden 
van deze gemakkelijke computer 
bekijken of zelf achter de SimTouch 
plaatsnemen om te ervaren hoe een-
voudig het is. Er zijn experts aanwe-
zig die alle vragen kunnen beant-
woorden.

Demonstratie gebruiksvriendelijke computer

Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 29 maart 
vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van computers 
plaats. Het zijn niet zomaar com-
puters, maar zogenoemde Sim-
Touch computers. Een eenvoudig 
bedienbare en veilige computer 
met full-HD aanraak-scherm, 
zeer geschikt voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet 
tegen installatie, onderhoud en 
het risico van virussen. De thuis-
zorgwinkels laten op 24 februari 
zien dat dankzij de vooraf geïn-
stalleerde programma’s en een 
service abonnement het gebruik 
van de SimTouch volledig zorgen-
vrij is.

Een andere lokatie maar met dezelfde inhoud. Bekende en ge-
liefde liederen zingen die in de afgelopen tijd op verzoek zijn 
aangevraagd. De muzikale begeleiding is in handen van Kees 
van Dusseldorp. Hij bespeelt zowel het orgel als de piano. Ver-
der is er een korte overdenking door Pim Brouwer over het 

thema: “Hopen doe je samen”. Na afloop is er koffie en thee 
in “Het Achterhuus” en kan er nog gezellig nagepraat worden. 
Ook is er een boekentafel met gratis uitleen en kunnen er ook 
weer nieuwe verzoekliederen worden aangevraagd. Dit kan ook 
telefonisch bij Kees van Dusseldorp (0575) 55 05 80.

Zangdienst “Vorden zingt”
Op zondagavond 27 maart om 19.00 uur is er weer een 
zangdienst in Vorden. In verband met de renovatie van 
de Dorpskerk zal de zangdienst “Vorden zingt” worden 
gehouden in de Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg 13.
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Van vrijdagavond tot en met zon-
dagmiddag weg van de dagelijkse 
beslommeringen, onbekommerd de 
natuur in wandelen, tekenen, schil-
deren, zingen en op een unieke bui-
tenlocatie naar een theatervoorstel-
ling kijken en luisteren, dat is Vorden 
Natuurlijk! Voor dit zeer veelzijdige 
all-in arrangement (volpension, na-
tuurdagtocht, workshop creatieve be-
wustwording en theatervoorstelling) 
hebben galerij/atelier/B&B Amare en 
galerie/koffie- en theeschenkerij /B&B 

De Burgerij in Vorden samen met
Theater Onder de Molen in Linde de
handen ineen geslagen. 
Deelnemen kan individueel, met z’n
tweeën of als groepje. Er is plaats voor
acht personen bij een minimum van
zes. Tijdig inschrijven is dus gewenst!
Kijk op www.deburgerij-vorden.nl
voor meer informatie.Voor 2011 is
Vorden Natuurlijk! gepland in de
weekeinden: 15-17 april, 13-15 mei,
17-19 juni; 15-17 juli; 19-21 augustus;
16-18 september en 14-16 oktober.

Tot je zelf komen 
in de Achterhoek!

Vorden - Het dorp Vorden wordt de uitvalsbasis voor een weekend
welzijn in de Achterhoek: ‘Vorden Natuurlijk!

Galerie Amare

Webtuin De Burgerij

De 24 kandidaten voor de zes hoofd-
rollen konden smullen van een Koen 
Kampioentaartje en een Koen Kam-
pioenbroodje. Twee bakkers aan de 
Spalstraat in Hengelo Gld. hebben een 
Koen Kampioenartikel ontwikkeld: 
Heijerman dé Bakker een taartje en 
Bakkerij Hengelo een hard broodje.

Koen Kampioenbroodje en taartje
Stadion De Vijverberg in Doetin-
chem was woensdag 9 maart het 
decor voor de start van de Koen 
Kampioen-shows van Omroep 
Gelderland.

Het taartje van bakker Heyerman.

Het broodje van Bakkerij Hengelo.

Zomaar een passage uit het boek 
‘Verzet tegen de vijand’, geschre-
ven door Martine Letterie. Het boek 
speelt zich af in 1944 en handelt 
over Toon Kramer, die in 1944 als 17 
jarige knaap moest onderduiken in 
de Peel, waar hij in aanraking kwam 
met een militante verzetsgroep. 

Marine Letterie beschrijft in het 
boek de heldendaden van de ver-
zetstrijders. Toon Kramer en zijn 
mede- verzetstrijders hielpen Britse 
en Amerikaans piloten om vanuit 
Nederland weer naar hun land terug 
te keren. Zij deden dat dikwijls met 
gevaar voor eigen leven. De piloten 
bleven daardoor uit de klauwen van 
de Duitse bezetter.

Martine Letterie: ‘Het is een boek 
voor kinderen in de leeftijd vanaf 11 
tot 17 jaar. Noem het maar een ‘over-
gangsboek’ voor deze kinderen. Voor 

hun latere leeftijd belangrijk om te 
weten wat verzetstrijders zoals Toon 
Kramer zoal gedaan hebben. Boven-
dien vond ik het belangrijk dit boek 
te schrijven, temeer daar de thans 89 
jarige Toon Kramer één van de wei-
nigen is van de groep verzetstrijders 
die piloten hebben gered en die nog 
in leven is’, zo zegt ze. De Vordense 
kinderboekenschrijfster is bevriend 
met collega schrijfster Simone Kra-
mer, de echtgenote van Toon. Mar-
tine: ‘ Simone vertelde mij dat haar 
man in het verzet had gezeten, maar 
dat hij daar eigenlijk nooit over wilde 
vertellen en dat vond zij jammer. 

Wel mocht ik Toon interviewen. Hij 
had mijn boek ‘Oorlog zonder vader’, 
dat ik over mijn vader Frank heb ge-
schreven, gelezen. Hij vond het een 
goed boek en stemde er uiteindelijk 
mee in dat ik ook zijn verhaal in een 
boek mocht vastleggen. Ik heb diver-

se gesprekken met Toon Kramer ge-
voerd. Samen zijn we teruggekeerd 
naar de Peel en vertelde Toon over 
de ‘wereld’ van de verzetstrijders, 
over hoe men daar zelfs een trein 
liet ontsporen. Toon en al die andere 
mannen die in de oorlog niet aan de 
zijlijn bleven staan, maar die zich 
bleven verzetten tegen het onrecht. 
Voor kinderen en ook voor volwas-
senen belangrijk om te weten hoe 
belangrijk die verzetstrijders voor 
ons allemaal zijn geweest. Dankzij 
mensen als Toon Kramer leven we 
hier in vrijheid’, zo zegt Martine Let-
terie nogmaals. 

Intussen heeft de Vordense kinder-
boekenschrijfster al meerdere oor-
logsboeken op haar naam staan zoals 
bijvoorbeeld ‘Bommen op ons huis’, 
‘Schaduw van het verleden’, ‘Scher-
ven in de nacht’ e.d. ‘Mijn inspiratie 
is steeds weer dat ik hoop dat ik de 
kinderen van nu, iets voor hun ver-
dere leven kan meegeven’, zo zegt 
Martine. Berend van Hackfort en zus 
Mechteld zijn even naar de achter-
grond verdrongen. ‘Laat ze maar een 
poosje paardrijden, ze zijn nog niet 
uit mijn gedachte verdwenen hoor’, 
zo zegt Martine lachend. Ze schrijft 
veel in opdracht over onderwerpen 
van zeer uiteen lopende aard. ‘ Wel 
op mijn manier, met mijn interpre-
tatie over het verhaal. Daarin heb ik 
van mijn uitgever alle vrijheid. 

Mijn drie kinderen zijn intussen 
allemaal het huis uit. Aan de ene 
kant wel jammer, het is daardoor 
wel wat stil in huis, ha, ha. Aan de 
andere kant voor mij wel weer alle 
rust om te schrijven, waarbij ik mij-
zelf wel een bepaalde discipline op 
leg. Daarnaast ben ik veel op pad 
om in bibliotheken en bijvoorbeeld 
op scholen over mijn boeken te ver-
tellen. Natuurlijk in de hoop dat de 
kinderen bij thuiskomst enthousiast 
tegen hun ouders zeggen dat ze het 
boek (boeken) willen hebben. Een 
stukje commercie hoort er nu een-
maal bij’, zo zegt Martine met een 
grote grijns. 

Het eerste exemplaar van het boek 
‘Verzet tegen de vijand’ werd afgelo-
pen vrijdagmiddag in het verzetmu-
seum in Amsterdam, door Martine 
Letterie aan Toon Kramer overhan-
digd en is inmiddels in de boekhan-
del te koop, zoals bijvoorbeeld bij 
Bruna in Vorden. Intussen is Martine 
Letterie alweer met een nieuw boek 
bezig. Een verhaal over een joodse 
psychiatrische inrichting waar de 
kinderen in 1943 door de Duitsers 
werden weggehaald.

Verzet tegen de vijand

Boek Martine Letterie

Vorden - ‘Niet omkijken. Rustig doorlopen. Gewoon doen. Toon’ s hart 
bonkt in zijn borstkas, maar aan de buitenkant is er niets aan hem 
te zien. Dat weet hij zeker. Onwillekeurig laat hij zijn handen even 
over de sluiting van zijn jas glijden. De knopen staan net iets meer 
gespannen dan anders, omdat hij een extra trui aan heeft. Dat is alles. 
Hij haalt diep adem, doet zijn kraag omhoog en steekt de handen in 
de zakken van zijn jas. Hij loopt zo kalm mogelijk. Uit zijn ooghoek 
denkt hij Hans te zien, maar ze geven beiden geen teken van herken-
ning. Hans slaat een zijstraat in. Heel goed. Precies zoals Hans daar 
straks om twaalf uur over zei: ‘Vanaf nu is het ieder voor zich. Hoe 
meer we uit elkaars buurt blijven, hoe veiliger het is’.

Houders van 6 Achterhoekse golfba-
nen vangen de lentegroet aan met 
het houden van een Open Dag Boe-
rengolf. Op zaterdag 2 april staat op 
deze 6 boerenerven alle in het teken 
van deze ongekende populaire en snel 
groeiende sport met als doel kennis 
maken met deze bijzondere buiten-
sport. Met een club, een klomp aan 
een houten steel en een fel gekleurde 
bal in handbalformaat, mogen bezoe-
kers proberen te putten in de inge-
graven emmers, de holes, in het wei-
land. En vaak staan er koeien in de 
weg of vormt ineens een houtsingel 
een hindernis. Elke tweede persoon 
kan op 2 april gratis meedoen. Boe-

rengolf is een leuke combinatie van
gezelligheid en sportief bezig zijn. De
sport is een uiterst vriendelijk en het
kan door iedereen gespeeld worden.
De Boerengolf-sport kent zeer weinig
blessures en bovendien hoef je geen
Tiger Woods te zijn of zoveel verdie-
nen wil je een partij golf spelen. Om
afstanden van de green, een weiland,
te overbruggen kan krachtig slaan
heel belangrijk zijn. Maar wie slim is
en door oefenen de techniek goed be-
heerst zal de winnaar van de match
worden. Bevalt Boerengolf? Dan kan
op 2 april rechtstreeks worden inge-
schreven voor de competitie. Precies
een week na de Open Dag op 10 april
gaat de competitie Oost bij de Eike-
lenboom in Gendringen van start.
Boerengolf is een teamsport. Een
team bestaat uit 3-5 golfers. 

Vorig jaar deden er 25 teams mee in
de competitie en het dubbele aantal
tijdens het Open NK Boerengolf in
Hedel. De competitie is ingedeeld in
drie categorieën: Algemeen, Dames,
en Jeugd. Ga voor meer informatie
naar www.boerengolf.nl

Achterhoekse banen open op zaterdag 2 april
Sla je slag tijdens 
Open Dag Boerengolf
De kievit stapt parmantig door 
het hoge weidegras. Ze heeft dit 
voorjaar haar zinnen gezet op dit 
stukje groen grasland. De koeien, 
die voor het eerst na de winter de 
wei in mogen, kunnen niet stil-
staan. Ze springen met achterpo-
ten omhoog en met hun kop de 
lange winter uit hun lijf. Lente 
op het platteland: lente op het 
platteland is begonnen!
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Paulien Assink en Walter Stellaart or-
ganiseerden namens de Lionsclub dit 
concert. Walter heette het publiek 
welkom. Hij was verheugd dat alle 
stoelen bezet waren. De naam van 
het blazerkwartet is Aventous, op 
z’n Frans uitgesproken. Het bevat de 
woorden ‘vent’ wat wind betekent, 
verwijzend naar het blazen en ‘tous’, 
alles. “We blazen dus alles, maar wel 
‘af en toe’, Aventous,” lacht Eddy 
Joon, klarinettist en verteller. Ove-
rige muzikanten zijn Corry Joon op 
dwarsfluit, Pim Timmermans, klari-
net en basgitaar en Merijn van der 
Sluijs, alt- en sopraansaxofoon. Het 
kwartet was deze ochtend aangevuld 
met Atie Vletter, zang. 
Het programma bestond uit klassie-
kers, startend met oude klassiekers 
en uitlopend tot klassiekers uit deze 
tijd. De composities, bewerkt door 

Corry Joon omdat er geen bestaande 
muziek voor deze bezetting bestaat, 
waren prettig om naar te luisteren. 
De musici hadden aangegeven te 
“proberen schilderijtjes te spelen”, 
de sfeer van een winterlandschap te 
laten horen bijvoorbeeld. Het aanwe-
zige publiek kan het beamen: dat is 
gelukt! Het kwartet speelde de Rus-
sische volksmelodie ‘Winter’, van P.I. 
Tschaikovsky, de ‘Pastorale’ van I. 
Strawinsky en ‘Chiquilin de Bachin’ 
van A. Piazolla, een tango met prach-
tige zang van Atie Vletter. 
Het programma vervolgde met ‘Chan-
son de matin’ van E. Elgar en ‘Je ne 
t’aime pas’ van K. Weill. Hierbij werd 
de stem van Atie Vletter versterkt 
door de gelijkstemmige klarinetpartij 
van Eddy Joon. Van G. Fauré werden 
twee stukken gespeeld: ‘Berceuse’, 
een bijzondere impressie van een 

wiegelied en ‘Après un rêve’. 
De jonge muzikanten Pim en Merijn 
stonden in het voetlicht bij de ver-
tolking van ‘An Englishman in New 
York’. De fraaie sopraansaxsolo van 
Merijn werd ondersteund door de 
basgitaarakkoorden van Pim en uiter-
aard de overige muzikanten van het 
kwartet. Een zeer fraaie uitvoering. 
Een prachtig stuk van G. Gershwin, 
‘The man I Love’, volgde en tot slot 
soleerde Corry Joon op dwarsfluit in 
‘Play it again Sam’, met zang van Atie 
Vletter. 
Een welgemeend dankwoord van 
Walter Stellaart voor publiek en mu-
zikanten, die behalve een enorm ap-
plaus van alle aanwezigen een prach-
tige boeket bloemen kregen uitge-
reikt van Paulien Assink. 
Na het concert was er koffie en thee 
met cake en praatten de gasten nog 
even na over het concert. De volledige 
opbrengst hiervan gaat naar de goede 
doelen van 2011: de Stichting We-
reldkinderen afdeling Steenderen, de 
St. Willlibrorduskerk in Vierakker en 
Het Passion in Doetinchem.

Enorme belangstelling concert Lions Bronckhorst

Fraai optreden van Aventous

Bronkhorst - De Lionsclub Bronckhorst presenteerde zondag 20 maart 
het eerste benefietconcert in de Kapel van Bronkhorst. Het is de be-
doeling twee keer per jaar, eind maart en eind oktober, een concert te 
geven voor het goede doel. Geheel belangeloos trad het muziekensem-
ble Aventous op.

Het optreden van Aventous voor een volle Kapel in Bronkhorst.

Aan het schiettoernooi doen 67 
teams mee. Dat zijn drie teams meer 
dan vorig jaar. De teams zijn verdeeld 
in damesklassen en herenklassen en 
uit de teams komt ook de individuele 
kampioen. Er wordt geschoten met 
officiële wedstrijdluchtgeweren op 
een afstand van tien meter. Het toer-
nooi wordt altijd gekenmerkt door 

een ongedwongen en gezellige sfeer
en wordt mede mogelijk gemaakt
door de inzet van vele vrijwilligers
van S.V. Willem Tell. Het schieteve-
nement wordt afgewerkt op negen
avonden. De finales zijn op 28, 29 en
30 maart. Op de laatste dag, woens-
dag 30 maart, worden aansluitend de
prijzen uitgereikt.

Bronckhorsterschiettoernooi 
67 teams

Hengelo - In de accommodatie van de organiserende schietvereniging
Willem Tell in Hengelo, is voor de 32e keer het Bronckhorsterschiet-
toernooi van start gegaan.

Schutters volop in concentratie.

Er is altijd veel animo voor het toernooi.

Huntink Kozijnen is in Zelhem en 
ruime omgeving al tien jaar een ge-
vestigde naam als het gaat om kunst-
stof kozijnen, deuren, luiken en ge-
velbekleding. Om in aanmerking te 
komen voor het VKG keurmerk moet 
het bedrijf en haar producten vol-
doen aan strenge kwaliteitseisen op 
het gebied van productie, montage en 
service, waarbij zowel duurzaamheid 
en inbraakwerendheid belangrijke 
aspecten zijn. Om het keurmerk te 
behouden zal het bedrijf ook in de 
toekomst periodiek aan strenge con-
troles worden onderworpen. Hunt-
ink Kozijnen zal als VKG-keur bedrijf 
gaan werken volgens de speciaal voor 
de particuliere markt vastgestelde 
verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

Zo ontvangt de afnemer na levering 
een garantiecertificaat geldig voor 10 
jaar en is het bedrijf automatisch ge-
koppeld aan het waarborgfonds VKG-
keur. Dit biedt belangrijke extra fi-
nanciële zekerheid en gegarandeerde 
levering. Wilt u meer informatie over 
het VKG keurmerk of het waarborg-
fonds kijk op  www.vkgkozijn.nl
Huntink Kozijnen is blij met het VKG 

keurmerk. Een garantie voor beste
kwaliteit en duidelijke service -gegeven
door de onafhankelijke en zeer kriti-
sche branchevereniging- blijft immers
een sterk en overtuigend verkoopargu-
ment. Meer informatie over Huntink
Kozijnen kunt u vinden op www.hunt-
inkkozijnen.nl, maar natuurlijk bent u
ook van harte welkom in de showroom
aan de Gildenweg 20 te Zelhem.

VKG-keur certificaat voor Huntink Kunststoffen
De firma Huntink Kozijnen ont-
ving op vrijdag 4 maart uit han-
den van de directeur van de VKG,  
de heer ir. A.J. Zegelaar, het VKG-
keur. Dit is een keurmerk van de 
Vereniging Kunststof Gevelele-
mentenindustrie (VKG), de bran-
chevereniging voor bedrijven 
die kunststof ramen en deuren 
produceren en leveren. Het keur-
merk is niet alleen een erken-
ning voor het vakmanschap en 
de dienstverlening van Huntink 
Kozijnen, het biedt bovendien 
hun afnemers nog meer duide-
lijkheid, kwaliteit en zekerheid. 
Huntink schaart zich hiermee 
namelijk bij de VKG-keur bedrij-
ven, welke erkend zijn als be-
trouwbare en professionele leve-
ranciers die uitsluitend werken 
met gecertificeerde producten.

Rob Huntink kreeg het VKG-keurmerk persoonlijk overhandigd door de directeur van de
VKG, de heer ir. A.J. Zegelaar.

De rit, met start en finish bij het 
clubhuis, was uitgezet door Peter van 
Huffelen en Wim Wisselink. De uit-

slag was als volgt: A-klasse 1 R. Plat 
Scheemda 137 strafpunten, 2 H. Cor-
tumme Toldijk 178, 3 E. Kleinreesink 
Hengelo 189. B-klasse: 1 H. Koenraad 
Haaren (Brabant) 169 strafpunten, 2 
H. Horsting Vorden 223, 3 G. te Veld-
huis Halle 360. C-klasse: 1 Els Tieman 
Zwolle 173 strafpunten, 2 M. Veld-
huis Wijhe 224, 3 G. van Veldhuizen 
Vorden 283 strafpunten.

VAMC De Graafschaprijders   Tulpenrit
Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseerde zondagmiddag 
onder ideale weersomstandighe-
den de jaarlijkse Tulpenrit (oriën-
teringsrit) over een afstand van 
circa 50 kilometer.

Nou, dat hebben de ANBO-leden ge-
weten. Het werd een waar feest met 
elkaar. Zang, dans en sketches en zo 
nu en dan een leuke passende mop 
er tussendoor. De Seniorasdames, 
(www.senioras.nl) weten hoe zij de 
oudere garde moeten vermaken. 

Muziek en liedjes uit de goede oude 
tijd, maar ook hedendaags, modern 
en in stijl, waarop naar hartenlust 
kon worden gedanst en waarvan 
dan ook goed gebruik van werd 
gemaakt. Voorzitter Arnold Gro-
tenhuijs kon een goed bezette zaal 
verwelkomen. 

Na deze voorstelling werd onder lei-
ding van Bertus Bulten nog een paar 
rondjes bingo gespeeld, waar leuke 
prijsjes te winnen waren. Het werd 
al wat donker, toen allen voldaan 
naar huis gingen en konden terug-
zien op een gezellige, geslaagde 
middag.

Anbo-feest met ‘Senioras’
Hengelo - Woensdagmiddag, 16 
maart was het wederom een ge-
zellige boel op de maandelijkse 
bijeenkomst van de ANBO, afde-
ling Hengelo/Steenderen. Deze 
keer hadden de leden van de 
actiecommissie de Senioras uit-
genodigd, afkomstig uit Wester-
voort.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Veldhoek - Woensdag 23 maart wordt 
de oudpapiercontainer geplaatst bij 

de Veldhoekse school. Maandag 28
maart wordt deze weer opgehaald.

Oudpapiercontainer 
Veldhoek

Met de slogan, ´Laat de lente je ver-
leiden’, startte Hanneke van Langeler 
Mode op woensdag 16 maart jl. het 
vervolg van het modespektakel door 
middel van een grote modeshow 
in de winkel aan de Kerkstraat 11 
te Hengelo Gld. Tijdens deze show 
kwamen alle modetrends voor het 
nieuwe seizoen voorbij en werden 
er de nodige ´tips en trics´ gegeven 
voor praktische combinaties en sty-
ling. Een nieuw fashion seizoen dat 
gevierd moet worden, tijd om na een 
lange koude winter eens mooie nieu-
we dingen te kopen.  

Voor dit seizoen zijn de vertrouwde 
merken aangevuld met succesvolle 
nieuwe merken als een Summum, 
Geisha, Rosner, Dreamstar en Elly Ita-
lia. Ook op het gebied van accessoires 
zijn de nieuwste ‘must haves’ inge-
kocht en geshowed? shawls en sier-
raden van  Mucho Gusto, Diddi De-
sign, Romano en Koko Pearls. Voor de 
gehele dag en avond waren zes man-

nequins uitgenodigd die bij ´Martine 
Hair en Beautysalon´ van een mo-
dern, goed zittend kapsel werden 
voorzien met een prachtige natuur-
lijk ogende make up. De dames zagen 
er perfect uit, dit ondanks het feit dat 
er hard moest worden gewerkt om al-
les te kunnen showen. Wederom een 
bewijs dat een bezoekje aan ´Martine 
Hair en Beautysalon´ zeker de moeite 
waard is. En voor zover u het nog niet 
wist, al het personeel bij ´Martine 
Hair en Beautysalon´ heeft een visa-
gie diploma en houden de ontwikke-
lingen binnen hun vakgebied bij door 
het volgen van gerichte cursussen.

´s Avonds ging het programma ver-
der bij ´Schoenenmode Hermans´. 
De eigenaren, Rudie en Elise, vieren 
met hun schoenenzaak hun 55-jarig 
jubileum. Ter ere van dit jubileum 
nodigen zij elke woensdagavond een 
modeondernemer uit. Afgelopen 
woensdagavond was de beurt aan 
‘Langeler Mode’; die in het kader van 

het modespektakel en ter opluiste-
ring van het jubileum, graag gebruik 
maakte van de uitnodiging.  Door 
middel van een flitsende show werd 
getoond en toegelicht dat kleding en 
schoenen zorgvuldig op elkaar moe-
ten zijn afgestemd voor een harmo-
nieus modebeeld. Met de brede col-
lectie van ‘Langeler Mode’ en ´Schoe-
nenmode Hermans´ is dit geen enkel 
probleem. 

De succesvolle samenwerking tussen 
´Martine Hair en Beautysalon´ en 
´Langeler Mode´ wordt op vrijdag 1 
april a.s. voortgezet met het ´Looking 
Good´event. Evenals vorig jaar be-
looft het weer een super gezellige dag 
te worden, welke u niet wilt missen. 
Mocht u nog geen kaarten hebben 
dan kunt u die u reserveren bij ´Mar-
tine Hair en Beautysalon´, tel. 0575-
465715 en bij ´Langeler Mode´, tel. 
0575-461235. Het aantal plaatsen is 
beperkt dus reageer snel. Hoe spijtig 
dit ook is, onze capaciteit is beperkt, 
dus vol is vol. Al met al is bij ‘Langeler 
Mode’ het enerverende nieuwe mode-
seizoen positief van start gegaan. Het 
team van ‘langeler mode’ ontvangt u 
graag in de winkel aan de Kerkstraat 
11 te Hengelo (Gld.). Mocht u bijzon-
dere modewensen hebben of gewoon 
verlegen zitten om een praktische 
modetip, kom dan gerust even langs, 
wij zijn u graag van dienst.

Modespektakel bij ‘Langeler Mode’

Hengelo - Afgelopen week heeft bij ‘Langeler Mode’ wederom een 
modespektakel plaatsgevonden. Dit modespektakel is een jaarlijks 
zichzelf herhalend fenomeen, dat altijd op veel belangstelling kan 
rekenen. Gelet op de grote opkomst en de gezellige drukte en de reac-
ties van de aanwezigen bleek ook dit modespektakel weer een groot 
succes. Het spektakel ging van start op de koopzondag 13 maart jl. 
met een preview van de nieuwe voorjaar- en zomercollectie. Vijf man-
nequins showden met veel enthousiasme die middag in een relaxte 
sfeer de nieuwe collecties.

Enthousiasme all over.

Claudine heeft dit jaar voor de ca-
tegorie damesvak inzendingen ver-
zorgd. Er zijn vele uren besteed aan 
het bedenken en uitwerken van de 
kapsels en visagie, de visagie is dit 
jaar verzorgd door Jessica Verheijen, 
visagist bij Martine Hair + Beautysa-
lon. De modellen zijn door Claudine 
zelf geselecteerd. Per model was er 
een fotoshoot bij een internationale 
topfotograaf. Uit honderden foto’s is 
uiteindelijk door Claudine en Mar-
tine, de mooiste foto geselecteerd en 
ingezonden. 25 maart a.s. krijgt Clau-
dine te horen of ze is doorgedrongen 
tot de finale van de Coiffure Award 
2011. Tot die tijd mogen de foto’s niet 
gepubliceerd worden.
Wilt U de inzendingen voor de Coif-
fure Award van 2010 nog eens zien? 
Kijk dan op de website: www.martine-
hairenbeauty.nl of kom ze bekijken 
bij Martine Hair + Beautysalon. De 

foto’s voor de Coiffure Award 2011
mogen pas na de bekendmaking van
de finalisten worden gepubliceerd. En
zijn vanaf 01 april te zien bij Martine
Hair + Beautysalon of op de website. 

V.I.P. AVOND.
Op 1 april a.s. is er weer een V.I.P.
workshop, i.s.m. Langeler Mode, er
zijn nog een beperkt aantal kaarten
verkrijgbaar. De avond staat in het
teken van de lente, U krijgt tips op
het gebied van haar en huid, make-
up tips, U wordt per luxe limousine
vervoerd van Martine naar Langeler
Mode waar U zich kunt laten stylen
en kleedden met de laatste voorjaar
trends, U kunt een prachtige foto la-
ten maken tijdens een fotoshoot.

MARTINE HAIR + BEAUTYSALON
Sint Michielsstraat 2B, Hengelo Gld, 
Tel. (0575) 46 57 15

Deelnemer Coiffure Award 2011

Martine Hair + 
Beautysalon

Hengelo - Claudine, werkzaam bij Martine Hair + Beautysalon neemt
ook dit jaar weer deel aan aan de Coiffure Award 2011. De Coiffure
Award heeft als doel de kappersbranche op een nog hoger niveau te
brengen en zet zich in voor de promotie van de kappersbranche. Aan
de Coiffure Award nemen de topkappers van Nederland deel en zij zet-
ten elk jaar weer de trend. Ze creëren samen de meest toonaangevende
modebeelden. Alle kappers halen hun inspiratie uit deze haarmode
fotografiewedstrijd en vertalen deze trends naar hun salon.

V.d. Brink Boek en Buro heeft drie 
regionale boekhandels, namelijk in 
Zutphen, Doesburg en Doetinchem, 
waar het boek van Dicky Kets in de 
schappen zal komen te liggen. In 
de winkel in Zutphen presenteerde 
de schrijfster haar boek. Net als het 
boek zelf, richtte ze op haar eigen, 
beeldende wijze het woord aan de fa-
milie en andere belangstellenden die 
in de boekhandel waren verzameld. 
“Iedere tijd, elke periode en elke ge-
beurtenis laat sporen na en soms zijn 
die gegrift op ons netvlies en in ons 
geheugen. Dan hoef je er geen moeite 
voor te doen, onthoud je het feilloos. 
Soms gebeuren er dingen die zomaar 
verglijden, dan verdwijnen de spo-
ren,” vertelt schrijfster Dicky Kets. 
“We doen er alles aan om die sporen 
zichtbaar te houden, met foto’s, films 
of boeken. Mijn boekje ‘Winterkind 
en zomerwind’ is een geschreven 
portret, een levensverhaal. Omdat 

wij niet zullen vergeten, de grote op-
dracht van dit boek.” 
Dicky Kets schrijft al jaren. Vele brie-
ven, dagboeken, columns en overden-
kingen gingen het boek voor. Nu was 
het goede moment daar en ze vond in 
Hester Stafleu een meelezer, die het 
verhaal geschikt vond voor een bre-
der publiek, een boek. Lineke Eerd-
mans zocht uit of het mogelijk was 
zelf, in eigen beheer, een boek uit te 
geven. Dat kon inderdaad en ze ver-
zorgde vervolgens de redactie. Karin 
Wormsbecher, directeur van Drukke-
rij Wedding in Harderwijk, die recent 
de website www.1miljoenboeken.nl 
lanceerde, verzorgde het drukwerk. 
Na voorlezing van het eerste hoofd-
stuk kregen Erik, Marieke en Han 
alle drie een eigen exemplaar. Dicky 
hoopt dat het vooral voor de kleinkin-
deren, die niet op een boerderij gebo-
ren zijn, fijn is om te weten hoe het 
boerenleven is. 

Om het boek officieel in de boekhan-
del te laten zijn, mochten de klein-
kinderen hun oma en de heer Nieu-
wenhuis van Boek en Buro helpen 

het gouden kleed weg te halen zodat 
de boeken zichtbaar werden. 
Dicky Kets bedankte tenslotte haar 
tochtgenoot Guus, de kinderen, haar 

meelezer Hes-
ter, redacteur Li-
neke, Karin van
de drukkerij, de
pers en andere
aanwezigen voor
de komst en de
familie Nieuwen-
huizen van Boek
en Buro voor de
gastvrijheid. “Ik
wens iedereen
alle goeds en een
leven lang lees-
plezier!” 

Onder het genot
van een drankje
werd nog even
nagepraat over
het boekje en was
schrijfster Dicky
Kets druk met sig-
neren van de net
verkochte exem-
plaren. 

Meer informatie over het boek via
email d.rekswinkel@kpnplanet.nl of
via de internetsite www.dickykets.nl

Dicky Kets - Winterkind en zomerwind

Kinderen ontvangen eerste exemplaren
Zutphen - Tijdens de Boekenweek 2011, vrijdagavond 18 maart, pre-
senteerde Dicky Kets uit Steenderen bij v.d. Brink Boek en Buro in 
Zutphen haar eerste boek: ‘Winterkind en zomerwind, Leven op Ach-
terhoekse boerderijen’. Het is een autobiografie, passend binnen het 
thema van dit jaar ‘Levensverhalen, een geschreven portret’. Haar drie 
kinderen Erik, Marieke en Han ontvingen de eerste exemplaren.

Dicky Kets gaf haar kinderen (v.l.n.r.) Han, Erik en Marieke, een exemplaar van haar boek.
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Het Erard Ensemble is samengesteld
uit leden van het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest, het Radio Filharmo-
nisch en het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest. Het ensemble speelt
uitsluitend op historische instrumen-
ten. Zij dankt haar naam aan de Fran-
se vleugelbouwer Sebastiën Erard, die
een prachtige klankbalans creëerde
met zijn parallelsnarige vleugels. Het
Ensemble speelt in Ruurlo op een re-
plica van de Erard vleugel. 

De strijkers spelen viool en cello met
authentieke darmsnaren. Deze zor-
gen voor warme, milde en zangerige
klanken. Het Erard Ensemble wordt
gevormd door Edward Janning (vleu-
gel), Casper Bleumers (viool), Guus
Jeukendrup (viool) en Jan Bastiaan
Neven (cello).
Op www.erard-ensemble.nl kunt u
alvast genieten van enkele prachtige
audioclips.
Het concert wordt georganiseerd
door de werkgroep muziek van de
Kunstkring Ruurlo en zij is er trots
op dit unieke ensemble aan u te mo-
gen voorstellen. Kaartverkoop: 
Alex Schoenmode, Dorpsstraat 21
Ruurlo, Groot Jebbink Bloemen,
Dorpsstraat 57 Ruurlo en Masman
Haarmode, Borculoseweg 2 Ruurlo of
via: www.kunstkringruurlo.nl en op
2 april vanaf 19.30 uur aan de kassa
van het Kulturhus.

Leden Concertgebouworkest 
treden op in Kulturhus

Ruurlo - Een unieke gelegenheid om dichtbij huis te genieten van klas-
sieke muziek van topklasse. Zaterdagavond 2 april brengt het Erard 
Ensemble een selectie van prachtige romantische muziek van onder 
meer Brahms en Dvorak ten gehore in het Kulturhus te Ruurlo.

Met een groep mensen die allerlei 
korte wellness behandelingen geven, 
komen we op locatie om kleinere 
of grotere groepen een ontspannen 
avond te bezorgen. De keuze moge-
lijkheden uit de behandelingen zijn 
bijvoorbeeld, Aloë vera Gezichts-
maskers, Manicuren, Handpakkin-
gen, Iriscopie,Nek-schoudermassage, 
Ayurvedischemassage, Hand-arm-
massage, Kuit-beenmassage, Voeten-
badje, Bachbloesem therapie, Reiki, 
Quantum touch, Touch of Matrix, 

Stoelmassage.
Iedereen kan tegen een vergoeding, 
zelf een wellness programma voor 
de avond samenstellen. Zo kan men 
kennis maken met verschillende 
wellness mogelijkheden en aan de 
lijve ervaren wat deze weldadige ont-
spannende behandelingen kunnen 
betekenen. Mensen die zelf op de één 
of andere manier wellness behande-
lingen geven en het leuk vinden om 
hier aan mee te doen, worden uitge-
nodigd contact op te nemen.  

Wilt u eens meemaken hoe een well-
ness avond in elkaar zit en ervaren of 
het iets voor u is? Kijk op www.jannie-
nijkamp.myflpbiz.com en bezoek één 
van onze  open wellness avonden.

VOOR MEER INFORMATIE
Jannie Nijkamp, tel. (0575) 52 13 16  
hnijkamp@xs4all.nl

Wellness-avonden 
voor groepen
Warnsveld - Sinds enige tijd or-
ganiseert het Aloë vera Wellness 
team, avonden op maat voor 
groepen die een leuke en ont-
spannen avond willen hebben. In 
eerste instantie richten we ons op 
vrouwen en-vriendinnengroepen, 
bedrijfs-en personeelsfeestjes, 
sportverenigingen en dergelijke.

PROGRAMMA

Vrijdag 11 juni
Wedstrijden voor schoolkinderen 

Zaterdag 12 juni
16.00-19.00 uur vrij trainen; 19.00-
20.00 uur beachvolleybal training; 
20.00-21.00 uur demonstratie partij 
door eredivisie-spelers; 21.00-24.00 
uur een gezellige afsluiting met mu-
ziek en een borrel 

Zondag 13 juni 
10.00-17.00 uur beachvolleybal wed-

strijden; 17.00-eind de barbecue en 
een gezellige afsluiting. 

SCHRIJF JE NU IN!
Inschrijven kan tot 15 mei a.s. via  
het opgave formulier dat te vinden 
is onder het kopje beachtoernooi op 
www.wiksteenderen.nl 

Het beachtoernooi wordt mede mo-
gelijk gemaakt door: Loonbedrijf  
Masselink de Covik - ARW Wisselink 
- ARCI - Radio TV Elektra Rutjes -     
Colors Home Gosselink - Pasman - 
Marketz - Romatec BV.

De Covik - WIK - 
Beachvolleybaltoernooi

Steenderen - Op 10, 11 en 12 juni (Pinksterweekend) vindt dit jaar weer 
het De Covik - WIK - Beachtoernooi plaats. Het beachtoernooi zal ge-
houden worden in de “Rouwenhorst-Arena” aan de Landlustweg in 
Steenderen en de voorbereidingen zijn al in volle gang. 
Op vrijdag 10 juni zal er een sportdag plaatsvinden voor de leerlingen 
van de basisscholen uit Steenderen, Baak, Toldijk en Olburgen. Op 
zaterdag 11 juni is er de mogelijkheid om zelf te trainen, daarna start 
een demonstratiepartij verzorgt door professionele beachvolleybal-
lers en tot slot zal er een gezellige afsluiting zijn met muziek en een 
drankje. 
Op zondag 12 juni vindt het spectaculaire beachtoernooi plaats, waar-
bij verschillende dames, heren en mixteams de strijd met elkaar aan-
gaan om de fel begeerde bekers in de wacht te slepen. Ook is er een 
speciaal ‘jeugdveld’, waar enkele jeugdteams en de mini’s van WIK 
hun kunsten zullen tonen.

Dus heren staat u ze bij en durft u 
het aan? Beschikt u over een warme 
tenorstem of een geweldige bas laat 
deze niet langer ongehoord maar 
kom uw stem ten gehore brengen 
bij Enjoy! Op dinsdagavond 29 maart 
organiseren zij een open repetitie 
voor alle belangstellenden om kennis 
te maken met de sfeer van Enjoy en 
natuurlijk het repertoire. Deze open 

repetitie zal gehouden worden in 
zaal “Den Bremer” te Toldijk. Enjoy 
is een koor dat gospel in de ruimste 
zin van het woord tot uiting brengt in 
hun koorzang. Dit alles gebeurt on-
der zeer enthousiaste en bezielende 
leiding van dirigent Piet Piersma uit 
Vorden. De gewone kooravonden vin-
den elke dinsdagavond plaats in het 
Anker in Steenderen. Zingen geeft 
ontspanning en is als een teamsport. 
Samen zijn we in staat om iets gewel-
digs neer te zetten, een lied dat kippe-
vel geeft. Of voor ontroering zorgt. Je 
hebt er niet veel voor nodig om te zin-
gen alleen jezelf en daarmee breng je 
automatische je stem mee. Het geeft 
nauwelijks voorbereidingen, gewoon 
er naar toe gaan en beleven.

Eindelijk!
Een open repetitie van Koor En-
joy. Naast alten en sopranen zul-
len zij vooral mannen, tenoren 
en bassen, met open armen ver-
welkomen! Want de Enjoy man-
nen krijgen het zo langzamer-
hand best wat zwaar tussen alle 
dames….

Het is nu extra aantrekkelijk om uw 
keuken of badkamer te vernieuwen. 
Met de kortingsbon uit de advertentie 
in dit blad krijgt u bovendien € 500,00 
korting als u in de actieperiode een 
keuken of badkamer koopt.  
Bruggink heeft alles in huis om uw 
renovatie, verbouwing, nieuwe wo-
ning, (agrarisch) bedrijfspand, keu-
ken of badkamer voor u te verzorgen.  
Het voordeel voor u is dat u alles bij 
één adres kunt uitzoeken en Brug-

gink de planning voor u strak regelt 
en uitvoert met eigen mensen. 
Op vrijdagmiddag, zaterdag en zon-
dag is er een kok voor uw vragen 
over het gebruik van de (combi)mag-
netrons, stoomovens en inductie ko-
ken. Als u alleen even wilt kijken en 
proeven wat u met de topklasse appa-
ratuur aan lekkers en gezonds kunt 
maken, mag dat natuurlijk ook. 
Zoals altijd is er voor iedere bezoeker, 
jong of oud, weer een leuke attentie 

en u krijgt van ons een fraai recep-
tenboek met heerlijke recepten. Bo-
vendien maakt u automatisch kans
op een leuke prijs als u het enquête-
formulier invult.

Voor de kinderen is er in de speelhoek
van alles te doen:  lego bouwen, bord-
tekenen, een video kijken, spelen met
de wii of meedoen aan de kleurwed-
strijd. Uit de ingeleverde kleurplaten
trekken wij weer twee winnaars die
een leuke prijs krijgen. Kortom, laat
u informeren over de mogelijkheden
voor uw woning bij Bruggink, het be-
drijf dat (bijna) alles kan. 
Zie voor nadere informatie de adver-
tentie elders in dit blad of kijk op
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Bouw Keukens en Badkamers:

Open Huis op 25, 26 en 27 maart
Heelweg - Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 maart houdt Brug-
gink Bouw Keukens en Badkamers Open Huis in de showroom in Heel-
weg. Aan de toch al zeer uitgebreide showroom is een geheel nieuwe 
afdeling met design keukens toegevoegd. Keukens die zowel qua ont-
werp als qua prijs bij u in de smaak zullen vallen, naast de scherp 
geprijsde actiekeukens en badkamers.

Om zowel nieuwe bezoekers, alsme-
de de bezoekers van de eerste editie, 
opnieuw een boeiende en spraakma-
kende avond te bieden, is een aantal 
nieuwe thema’s gekozen die aan de 
orde zullen komen. Uiteraard is er 
ook voor het publiek opnieuw de ge-
legenheid om vragen te stellen. 

Nederland ligt op het noordelijke 
halfrond. Hierdoor hebben we struc-
tureel te weinig zonlicht. Dat dit 
verstrekkende gevolgen kan hebben, 
blijkt wel uit het hoge zelfmoordge-
tal in Scandinavische landen, waar 
het een groot deel van het jaar don-
ker is. Maar dat is maar een van de 
vele problemen verbonden aan te 
weinig zonlicht. Het complete im-
muunsysteem is gebaat bij voldoen-
de zonlicht. Vandaar dat er zoveel 
griep en verkoudheid voorkomt in 
de herst- en wintermaanden.

Wat doet zonlicht precies met de 
mens? De UV-straling komt via de 
huid binnen en wordt omgezet in 
vitamine D. Vitamine D is eigenlijk 
helemaal geen vitamine maar een 
hormoon. Vitamine D heet calciferol 
en is van belang voor de opname van 
calcium. Wie sterke botten en een 
sterk gebit wil hebben, moet dus vol-
doende vitamine D binnenkrijgen. 
Gebrek aan vitamine D wordt in een 
aantal studies ook in verband ge-
bracht met het ontstaan van kanker.

Vreemd dus dat de ene specialist 
de mensen waarschuwt voor zon-
licht, terwijl een andere specialist 
juist zegt dat we ieder zonnestraal-
tje zouden moeten koesteren. Voor 
die specialist is de zon de basis van 
alle leven op aarde. Diezelfde speci-
alist meldt dat er een andere levens-
scheppende stof is die ook volkomen 

onterecht een slechte naam heeft 
gekregen. Dat is de cholesterol die 
verantwoordelijk is voor de omzet-
ting van zonlicht in vitamine D, een 
stof die juist levens redt in plaats van 
levens kost.

De bijeenkomst met Mike Donkers 
in Het Witte Paard aan de Ruurlo-
seweg in Zelhem zal gaan over het 
belang van vitamine D, maar ook 
van magnesium. Magnesium is een 
mineraal dat van belang is voor tal-
loze essentiële lichamelijke proces-
sen. Het is het hartmineraal, iets dat 
gezien het hoge gehalte aan hart- en 
vaatziekten vandaag de dag even-
eens geen overbodige luxe is. Verder 
komt ook het gebruik van diverse 
kruiden aan de orde.

De zaal gaat open om 19.00 u en 
de bijeenkomst duurt van 19.30 tot 
22.45 uur. De toegangsprijs is € 10,--. 
U kunt zich tot 6 april aanmelden 
kan bij Eef Jansen, via de email op 
info@eefjansen.nl, of telefonisch op 
0314-622630. 
Op de website www.eefjansen.nl 
vindt u alle bijzonderheden.

Voeding & gezondheid 
volgens Mike Donkers
Zelhem - Op vrijdagavond 8 april verzorgt Eef Jansen, orthomole-
culair therapeut te Zelhem, een tweede kennisavond met als thema 
voeding en gezondheid. De eerste bijeenkomst in 2010 werd zeer 
goed bezocht en de interactie tussen de spreker Mike Donkers en het 
publiek in de zaal van dien aard dat het zinvol bleek om een tweede 
editie te houden.
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Spreekstalmeester Mark Schoppers 
verwelkomde de keur aan artiesten 

en het publiek. In de categorie jeugd 
beklommen de achtjarige Leco Bouw-

meester en Tibeau Weenk als laatste 
het podium als het duo Nick en Si-
mon. 

Het publiek zong ‘Jou lippen op de 
mijne’ massaal met het jeugdige 
tweetal mee. Bij de jeugd wonnen 
Timo en Daan Dijkman, Kevin en 

Tom Bretveld een Twan Menkveld 
uiteindelijk de show met het num-
mer ‘Kom van dat dak af’ van Peter 
Koelewijn en zijn rockers. 

Bij de volwassenen ging de hoog-
ste puntenscore van de juryleden 
Tonny Hukker, Willemien Flierman 

en Dinie Heilig naar Destiny’s Child
bestaande uit Suzan van der Burg,
Chantal Lusink, Joanne Klein Geltink,
Chantal Reerink, Anouk Bluemink en
Rianne Faber met het nummer Bills,
Bills, Bills.

Vijftien acts beklimmen bühne verenigingsgebouw

Destiny’s Child winnaar playbackshow Veldhoek

Veldhoek - Maar liefst vijftien artiesten/groepen beklommen vrijdag-
avond de bühne tijdens de tweede editie van de tweejaarlijkse play-
backwedstrijd in buurtschap Veldhoek. Het kleine maar knusse Ver-
enigingsgebouw achter basisschool Veldhoek was bijna te klein om 
alle nationale en internationale artiesten en publiek te herbergen.

Bij de jeugd wonnen Timo en Daan Dijkman, Kevin en Tom Bretveld een Twan Menkveld met het nummer ‘Kom 
van dat dak af’ van Peter Koelewijn en zijn rockers.

Bij de volwassenen ging de hoogste puntenscore naar Destiny’s Child bestaande uit Suzan van der Burg, Chantal
Lusink, Joanne Klein Geltink, Chantal Reerink, Anouk Bluemink en Rianne Faber met het nummer Bills, Bills, Bills.

De gemeente Bronckhorst voorspelt 
een dalend bevolkingsaantal. Er 
wordt doorgaans een zorgelijk beeld 
gegeven van wat ons hierdoor te 
wachten staat. Het zal negatieve ge-
volgen hebben voor het aantal scho-
len, voor de werkgelegenheid, voor 
de publieke voorzieningen en het 
verenigingsleven. De nieuwbouw van 
woningen  is al stevig beperkt. De ge-

meente ziet zich voor lastige keuzes 
gesteld. Hoe houd je een goed voor-
zieningenniveau en hoe blijft Bronck-
horst aantrekkelijk voor mensen van 
alle leeftijden? Maar is dit terecht? Is 
een dalend bevolkingsaantal alleen 
maar negatief, of zijn er ook kan-
sen? En, sterker nog, is er wel sprake 
van krimp? Wat denken inwoners 
van onze gemeente eigenlijk over 
dit vraagstuk? De PvdA Brockhorst 
organiseert 22 maart een avond met 
Alain van de Haar. Hij zal zijn visie op 
het vraagstuk Krimp of Groei geven. 
Hierna willen we in gesprek met in-
woners van Bronckhorst. 
Interesse? Iedereen is van harte wel-
kom. De avond vindt plaats in het 
Dorpshuis van Vorden en begint om 
20.00 uur; de koffie staat klaar om 
19.45 uur.

Discussie avond 22 maart 
“Krimp of Groei?” in Vorden
Alain van de Haar, economisch 
geograaf en onder andere werk-
zaam bij een regionale onder-
wijsinstelling , voorziet dat het 
inwoneraantal van de regio Ach-
terhoek gaat groeien. Er is veel 
werkgelegenheid en dat trekt 
mensen aan. Deze opvatting staat 
haaks op wat we de laatste tijd 
steeds horen.

Als er belangstelling is voor een an-
dere ‘speciale klasse’ kan die, bij 
voldoende deelname, aan het pro-
gramma worden toegevoegd. Het in-
schrijfgeld voor standaardtractoren 
bedraagt € 15,--. Hiervoor krijgt de 
deelnemer twee trekbeurten. En twee 
vrijkaarten om toegang te krijgen tot 
het trekkertrekterrein. Deelnemers 

aan de sportklasses hoeven geen in-
schrijfgeld te betalen. Voor de bezoe-
kers is de entreeprijs € 5,--. Er wordt 
met twee sleepwagens gewerkt, de 
‘Balans of Power’ en ‘Mission Impos-
sible’. Inschrijving voor deelname 
kan tot en met vrijdag 3 juni via de 
internetsite van de buurtvereniging 
www.bvoosterwijk.nl

Voor nadere informatie betreffende
trekkertrek kunt u de website 
www.tractorpulling.nl bezoeken.

Naast de trekkertrektractoren is er
ook een Oldtimershow met oude trac-
toren en werktuigen. De Oldtimers
kunnen desgewenst een trekpoging
wagen. Belangstellenden hiervoor
kunnen zich opgeven op de genoem-
de adressen. 

Voor nadere informatie kan men
contact opnemen met Wilbert Klein
Wassink, tel. 06-51244618 of Hans
Looman, tel. 06-25332206 of nog lie-
ver via de mail op 
trekkertrek@bvoosterwijk.nl

Trekkertrekwedstrijden in Oosterwijk

Zelhem - Buurtvereniging ‘Oosterwijk’ verzorgt dit jaar in het Pink-
sterweekend wederom een trekkertrekwedstrijd, dit jaar zonder de 
Achterhoekse Paardedagen, maar wel op hetzelfde terrein dat gelegen 
is aan de Hogeveldweg. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur met 
de gewichtsklassen 1, 2, 6 en 8. De overige klassen (standaard, sport, 
pro-stock, special en hobby-sport) zullen vanaf 15.00 starten. Er wordt 
gewerkt volgens het reglement van Trekkertrek Stichting Twente-
Achterhoek(TSTA).

Dat gebeurde niet onopgemerkt, vrij-
wel de gehele landelijke en regionale 
pers volgde het gebeuren. Eénmaal in 
Vorden gearriveerd, hield de belang-
stelling niet op. Daarom besloot de 

directie van Oldenhave om een paar 
kijkdagen te houden. En dat is inmid-
dels gebeurd. Afgelopen zaterdag was 
er weer een kijkdag. Naar schatting 
450 tot 500 personen waren uit alle 

delen van Nederland afgereisd om
te kijken hoe de restauratie van het
beeld verloopt. 

Ook kwam een nazaat van de ‘grote
‘Michiel (een mevrouw woonachtig
in Eefde) een kijkje nemen. Het ligt in
de bedoeling dat het beeld circa juni/
juli weer terug gaat naar Vlissingen.

Michiel de Ruyter blijft in het nieuws
Vorden - Het standbeeld van de voormalige zeeheld, Michiel de Ruyter, 
werd enkele maanden geleden vanuit Vlissingen naar de werkplaats 
van Smederij Oldenhave vervoerd.

Moonyard ontstond in 2008 en is 
een samensmelten van vier uitge-
sproken karakters die elkaar weten 
te brengen tot iets groters dan zij-
zelf. Zanger/gitarist Arjan Klein Gel-
tink is een passionele en bevlogen 
performer. Zijn gitaar- en mond-
harmonica spel zijn verrassend en 
met zijn onmiskenbare stemgeluid 
zingt hij iedere song alsof zijn leven 

er van afhangt. Bassist Hans Hoog 
Stoevenbelt speelt al sinds de jaren 
’60 in bands als Jo Junk & the Hot-
dogs, White Heat en The Tim Dis-
ney Bluesband. Verzonken in het 
geluid van de band speelt hij een 
mix van soul, groove en creativiteit. 
Het drumstel wordt bemand door 
Gerton Eijkelkamp een gretige en 
vooral ook solide drummer. Het 
authentieke geluid van gitarist, zan-
ger Stef Woestenenk maakt de band 
compleet. De energie van zijn spel 
liggen in de blues en de roots van 
de popmuziek en vormen een brug 
van de sound van de jaren ‘60 naar 
de energie van de 21ste eeuw. 

Nadere informatie is te vinden op 
www.moonyard.nl

Moonyard in ‘de Tol’
Wittebrink - De laatste woens-
dag van maart is al weer de laat-
ste live-muziekavond van dit 
winterseizoen bij café ‘de Tol’. 
Op het podium staat de band 
Moonyard, die zeker zal zorgen 
voor een spetterende afsluiting 
van het seizoen. Het optreden 
begint om ongeveer 21.00 uur.

Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur is ie-
dereen van harte welkom. Er zullen 

diverse kraampjes zijn met onder 
meer: bloemstukjes, plantjes, paas-
versiering, eieren, sieraden, kaartjes, 
bloemen van koud porselein, brei-
werk, curiosa en speelgoed. 

Natuurlijk zal een hapje en een 
drankje niet ontbreken.

Paasmarkt Concordia
Hengelo - Koninklijke Harmonie 
Concordia houdt op zondag 10 
april een gezellige paasmarkt in 
het gebouw aan de Hietmaat aan 
de Zelhemseweg 13a in Hengelo.
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Wat is: A. Fuuksken; Klein oud vrouwtje. 
  “’t Olde mense wodt hoo langer hoo kleiner; 
  ‘t is een fuuksken ewordenen”.

 B. Bleerpanne; Schreeuwlelijk. 
  “Dee bleerpanne van Tillas”. 
  “No, vlak mi’j dee van Kleins ok mor neet oet”.

 C. Onman. Wilde kerel. 
  “Onman, doo toch klaman, i’j brekt alles kapot”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Joyce Gouda- Schuurman is geboren 
te Egmond aan Zee maar woont sinds 
haar negentiende in de Achterhoek, 
inmiddels met man en twee dochters 
aan de Dorpsstraat te Steenderen. 
Naast individuele lessen in beeldende 
vaardigheden bij bevriende kunste-
naars en de Cartoonschool in Am-
sterdam, volgt zij nu een studie beel-

dende therapie aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
Hoewel Joyce de rust en ruimte van 
de Achterhoek boven de wilde golven 
heeft verkozen, is zij nog regelmatig 
aan zee te vinden waar ze met haar 
hoofd in de wind inspiratie opdoet 
voor nieuwe schilderijen. “Dat proces 
gaat non stop door en dat is soms best 

vermoeiend, maar altijd de moeite 
waard. Als ik mijn ideeën heb uitge-
werkt op doek ben ik blij, opgelucht, 
kritisch en heb ik even rust. Maar 
meestal bruist er alweer iets nieuws 
in mijn hoofd,” aldus Joyce. Gezien 
haar achtergrond zou men wilde 
golfpartijen, boten en zeeduinen op 
haar doeken verwachten, dit laat ze 
echter liever over aan mensen die 
daar goed in zijn. 
De passie van het beeldende vak 
kunnen doorgeven aan anderen en 
het goede en bevrijdende gevoel dat 
beeldend werken kan geven, is haar 
grote drijfveer op dit moment. Om 
die reden is Joyce de studie beelden-
de therapie gaan volgen, waarvoor ze 
binnenkort start met de onderzoek- 
en afstudeerfase. Deze studie heeft 
er voor gezorgd dat de schilderijen 
van Joyce verschillende invloeden en 
meer lef hebben gekregen. Beheers-
matige vaardigheden, die in vroeger 
werk de boventoon voerde, worden 
meer uitgedaagd door experimenten 
op het doek waardoor er verrassende 
effecten ontstaan. 

Wat Joyce betreft kent kunst geen re-
gels en is het combineren van diverse 
technieken en stromingen een heer-
lijk spel zonder grenzen. Nieuwsgie-
rig geworden? Kom dan vooral kijken 
op 26 of 27 maart aanstaande tussen 
11.00 en 17.00 uur aan de Dorps-
straat 33 in Steenderen. Uiteraard is 
Joyce zelf aanwezig om het verhaal 
achter de werkstukken te vertellen 
en uitleg te geven over de opbouw en 
technieken die zij gebruikt.

Joyce Gouda exposeert

Steenderen - Joyce Gouda - Schuurman woonachtig in Steenderen zal 
in het weekend van 26 en 27 maart aanstaande haar deuren openen 
aan Dorpsstraat 33 in Steenderen om een expositie te laten zien van 
haar kleurrijke mixed media schilderijen.

Een kleurrijk werk van Joyce Gouda.

Het dweilfestival wordt om 12.50 
uur op het hoofdpodium geopend, 
waarna de orkesten hun muzikale 
kunsten vertonen op de verschillende 
podia in het dorp. Deze podia zijn te 
vinden bij Hotel Leemreis, Eetcafé & 
Partycentrum Langeler en het Hey-
erman dé Bakker-podium in de kerk-
straat. De finale vindt, evenals vorig 
jaar, plaats op het hoofdpodium op 
het pleintje bij Expert/Enorm Arend-
sen. Ook dit jaar is de winnaar van vo-
rig jaar, Dweilorkest “Valse Loch” uit 
Beltrum, weer van de partij om hun 
titel te verdedigen en de strijd aan 
te gaan met de andere orkesten. De 
overige deelnemende orkesten zijn te 
vinden op onze vernieuwde website: 
www.hengelsdweilfestival.nl 

De muziek is echter niet het enige
waarvoor u naar Hengelo moet ko-
men, er is meer! Dit jaar is er weder-
om een waren- en vrijmarkt! 

Een ieder kan zich hiervoor aan-
melden en een kraam veiligstellen
bij Eetcafé & Partycentrum Langeler
(0575-461212) en secretaris Arnold
van Ommeren (0575-460454). Al met
al genoeg ingrediënten voor een bij-
zonder muzikaal evenement voor
jong en oud, wat de moeite waard is
om voor naar Hengelo (Gld) te komen
om te bekijken en beluisteren!

Komt allen naar dit prachtige evene-
ment in Hengelo (Gld) op zondag 17
april 2011.

Er zit muziek in

Hengels Dweilfestival

Hengelo - Op zondag 17 april is het weer tijd voor het vierde Hengels
Dweilfestival in Hengelo (Gld). Ook dit jaar zullen 14 dweilorkesten op
4 podia gaan strijden in een grote wedstrijd voor de eerste prijs.

De Ierse feestdag St. Patricksday 
wordt wereldwijd gevierd met grote 
optochten en feesten en is voor de 
Folkaholics een goede aanleiding om 
in Baak te spelen. De band stond afge-
lopen september nog op het Cult en 
Tumult festival in Baak en heeft ook 
op het Folkwoods festival in Eindho-
ven gespeeld. Hoewel de stemming er 
altijd goed inzit op een groot festival-
podium, is de sfeer van een Irish Pub 
vaak gezelliger. “Het contact met de 
mensen is veel directer in een kroeg 
dan op een groot podium”, verklaart 
zanger Pim van Bussel, “daardoor 
krijg je een uniek samenspel tussen 
ons en het publiek dat resulteert in 
een typisch Iers feestje”. Het intieme 
karakter van het café en het feit dat 
ze hier op rentree komen, zijn de re-
denen voor de band om met het Ierse 
St. Patricksday naar Baak te komen.
In de acht jaar dat ze bestaan heb-
ben de Folkaholics hun sporen in de 
levendige folkscene en daarbuiten 
ruimschoots verdiend. Naast optre-
dens in het vertrouwde Veldhoven 
en omstreken spelen de zes jongens 
met gemiddeld twintig optredens per 
jaar kris kras door Nederland en Bel-
gië. Interessant om te zien zijn dan 
de verschillen tussen het publiek in 
diverse plaatsen. Als voorbeeld geeft 
Pim het verschil tussen een optreden 
in Amsterdam en België. “Hoewel de 
muziek en de sfeer rondom het op-
treden vaak dezelfde zijn, gaan de 

mensen in België veel meer uit hun 
dak dan in Amsterdam. Diezelfde ge-
zelligheid zie je ook terug in bijvoor-
beeld kleine Brabantse en Limburgse 
dorpen. Wellicht een resultaat van 
de overeenkomst tussen de Ierse vro-
lijkheid en de Bourgondische levens-
houding. Dat verschil tussen het ene 
publiek en het andere, maakt voor 
ons ook ieder optreden weer een ple-
zier”.
Vier jaar geleden bracht de band zijn 
eerste cd ‘Folk You’ uit in eigen be-
heer. Inmiddels is het repertoire fors 
uitgebreid. Met het brede scala aan 
muziekinstrumenten - er wordt ge-
speeld op tokkel-, strijk-, toets-, slag-, 
en blaasintrumenten - valt er immers 
veel te combineren en experimen-
ten. Experimenteren want de jonge 
bandleden zijn allen autodidact. De 
band ontdekte de Ierse muziek op de 
middelbare school. Simon Berg ruil-
de zijn elektrische gitaar in voor een 
akoestische, Mark Dirne leerde zich-

zelf spelen op banjo en mandoline, 
Twan Dekkers wisselde van saxofoon 
naar basgitaar, Joris Barnier leerde 
prompt slagwerk te bespelen en bij 
Ben Groenen lag nog een accordeon 
op zolder en hij vond een viool in een 
tweedehands winkel. Samen met Pim 
van Bussel op zang vormen zij sinds 
de middelbare school de Folkaholics.
Door de traditionele Ierse muziek op 
een vlotte wijze te spelen, wordt de 
geiten-wollen-sokken-muziek, want 
zo wordt heden ten dage de volksmu-
ziek gekwalificeerd, vrolijke dansmu-
ziek. De mix van Ierse folk en eigen-
tijdse feestmuziek gecombineerd met 
de sfeer van een Ierse pub werkt aan-
stekelijk. De opgewekte klanken en 
de wisselwerking tussen het publiek 
en de eigenzinnige zes-mans-band 
maken een optreden altijd weer een 
belevenis. 
Meer informatie op 
www.folkaholics.nl en 
www.debierkaai.nl

Folkaholics vieren St. Patricksday 
in Baak
Baak - De Ierse folkband Folka-
holics treedt in het kader van St. 
Patricksday op in Baak. Onder 
invloed van de eigentijds Ierse 
volksmuziek van de band zal op 
vrijdagavond 25 maart café De 
Bierkaai aan de Wichmondseweg 
30 veranderen in een heuse Irish 
Pub.

Start bij het ijzeren hek aan de Wiers-
serallee. In de maand april en in de 
eerste helft van mei bloeien narcis-
sen, lenteklokjes, kievietsbloemen, 
hondstand, tulpen en veel andere ver-
wilderingsbollen, naast door mos om-
zoomde paden, langs beek en gracht, 

Tuinen buitenplaats de Wiersse
Vorden - Zaterdag 2 en donder-
dag 5 APRIL vinden de eerste 
rondleidingen van 2011 plaats; 
daarna elke donderdag en iedere 
1ste zaterdag van de maand (tot 
eind september) om 10.30 uur. 
Ook zijn er rondleidingen op zo. 
12 en ma. 13 JUNI (Pinksteren).

onder eik en beuk. Hun gekweekte
verwanten tussen de heesters en de
vaste planten in de borders van de
‘Lage tuin’ volgen hun verwilderde
broeders snel op.

Eind mei/begin juni vinden de eerste
open dagen plaats: 
za. 28 en zo. 29 MEI - Rhododen-
drons.
do. 2 JUNI (Hemelvaart).
Dit is het seizoen waarin de bloem-
knoppen van de rhododendrons
openspringen boven de ontluikende
varens van de ‘Wilde tuin’ en in het
12 ha grote landschapspark. 

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
(evt. met lunch of thee) in geval be-
zoekers met een groep buiten de
open dagen willen komen: Tel. 0573
451409, Fax. 0575 556240, Email:
wiersse@xs4all.nl, 
Website: www.dewiersse.nl 
Honden worden niet toegelaten tot
de tuin, maar er is altijd een parkeer-
plaats in de schaduw te vinden.

Wilt u meer weten over dit gemengde zangkoor, 
dat een afwisselend pop-musical repertoire brengt 
en haar dorpsgenoten regelmatig verblijdt met 
vrolijk gezang: bv. eerstvolgende optreden in 
zorgcentrum Bleijke op 13 april, neemt u dan een 
kijkje op onze website www.reborn.nl 

Onder de rubriek “nieuws” ziet u ons enthousiast 
in actie! Om de dorpen levensvatbaar te houden 
is ook een bloeiend verenigingsleven van belang. 
Dus bevelen we deze actie van harte aan. En u 
heeft ook nog iets lekkers in huis om zelf op te 
eten of te trakteren.

Gemengd koor Reborn   Jaarlijkse paasei-actie
Hengelo - Dames en heren in Hengelo (Gld.) 
en omgeving: de komende twee zaterdagen 
26 maart en 2 april kunt u de vereniging 
steunen. De leden zullen u tegen een luttel 
bedrag chocolade paaseitjes aanbieden.
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OPEN HUIZEN ROUTE 26 MAART

0314 625113 Prinses Irenestraat 3
info@klein-hesselink.nl 7021 CG Zelhem

standaard
tarief

actietarief

Kredietsom Looptĳ d in maanden Effectieve rente op jaarbasis Totale prĳ s krediet Maandlast*

€   5.000,- 36  0,0% €   5.000,- € 139,- 

€ 10.000,- 36  0,0% € 10.000,- € 278,-

 €   5.000,- 36 9,9% €   5.764,- € 160,-

€ 10.000,- 36 9,9% € 11.528,- € 320,-

Aanbieding geldig tot 2 mei 2011 en/of zolang de voorraad strekt.  Het totale inruilvoordeel bestaat uit een bedrag tot € 2.000,- extra inruil, voordeel op de modelversie en het maximale voordeel op de fi nanciering. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Bel gratis 
voor meer informatie 0800-0303 of kijk op www.renault.nl. Leaseprijs Renault Megane Estate Serie Limitee Parisienne vanaf € 528,-/mnd via Renault Business Finance. Full Operational Lease excl. BTW, brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/80.000 km. Op elke nieuwe Renault Megane Estate Serie Limitee Parisienne geldt een 
fabrieksgarantie van 3 jr./150.000 km (hetgeen als eerste bereikt wordt. De eerste 24 maanden geldt er geen kilometerbeperking). 12 jr. plaatwerkgarantie. Afl opend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). 
Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault personenauto orders van particulieren tussen 1 maart 2011 en 2 mei 2011. Effectieve rente op jaarbasis 0%, maximaal te fi nancieren bedrag: € 10.000,-. Looptijd min. 12 en max. 36 maanden. Renault Financial Services behoudt zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van 
reden te wijzigen of te beeindigen. Effectieve rente op jaarbasis na actieperiode bedraagt 9,9%. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Prospectus beschikbaar op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik getoonde modellen: 4,1 - 7,7 l/100 km. Resp. 24,2 - 13,2 km /l. CO
2
: 106 - 178 g/km.

BEKIJK EN
VERGELIJK!

RENAULT 
MÉGANE 
ESTATE 

PARISIENNE 
TCE 130PK 

FORD FOCUS 
WAGON 
1.8 16V 
LIMITED 

WAGON 125PK 

OPEL ASTRA 
SPORTS 
TOURER 

1.4 TURBO 
ECOTEC® 120PK 

VOLKSWAGEN 
GOLF VARIANT 
1.4 TSI 122PK 

6-VERSN.

PEUGEOT 
308 SW 
1.6 VTI 
16V XS 
120 PK

Versieprĳ s

Elektrisch verstelbare en 

verwarmbare buitenspiegels 

uitgevoerd in hoogglans zwart

Automatische activering van de 

verlichting en ruitenwissers

Airconditioning

Radio CD/mp3- speler met 
stuurbediening

Snelheidsregelaar/-begrenzer

Carminat TomTom LIVE navigatie 

met kleurenscherm (kaart BeNeLux) 

Elektrisch bedienbare portierruiten 

achter, met sneltoets en anti-

klemfunctie

HERWERS RENAULT
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21   TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8   TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102   TEL. (0545) 46 22 44
ZEVENAAR  HELVINSTRAAT 2    TEL. (0316) 52 35 23

WWW.HERWERS.NL

NÚ BIJ HERWERS RENAULT

22.990,-
MÉGANE ESTATE
SÉRIE LIMITÉE PARISIENNE

LEASEPRIJS VANAF  528,-

Pack Style bestaat uit:   �  17” Lichtmetalen wielen  �  Parkeer-
sensoren vóór en achter   �  Elektrisch inklapbare buitenspiegels

TOT 
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De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het  Achterhoeks 
Bureau voor Toerisme. De krant bevat de complete VVV-agenda en  bovendien allerlei informatieve 
 artikelen over  bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek. Gratis verspreid via alle VVV’s 
in de  Achterhoek  en vele  hotels,  bungalowparken, campings, restaurants en  attractieparken.

ln.sreveew.www            01 01 55 )5750( :.let ,nedroV ,sreveeW jirekkurD

De Achterhoek Vakantiekrant

studioEmausNetElnadrukkerij

ZONDAG 27 MAART GEOPEND VAN 12 TOT 17 UUR

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 

Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl

www.helminkwonen.nl  Twitter: @helminkwonen  

Helmink maakt het mooier bij u thuis

ZONDAG GEOPEND

Hét adres voor al uw 
(tuin)hout en plaatwerk.
Oók op maat gemaakt en per stuk verkrijgbaar 

voor één hele scherpe prijs!
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www.delanderijen.com

Open huis op zaterdag 26 maart
van 11.00 tot 15.00 uur

Uniek nieuwbouwproject te Ruurlo!
Het plan “De Landerijen“ te Ruurlo begint zichtbaar vorm te kri jgen. 
De 54 ri jwoningen zijn inmiddels allemaal opgeleverd en de buitenom-
geving is al schitterend aangelegd. In april van dit jaar worden ook de 3 
vrijstaande woningen, 3 villa’s en een rietenkap villa opgeleverd. Daar-
mee is de eerste fase van “De Landerijen“ gereed. In deze eerste fase zijn 
nog enkele woningen te koop. U kunt dan ook binnen enkele maanden
wonen in de mooiste wijk van een prachtig dorp welke alle voor-
zieningen inclusief een treinstation ri jk is.

Slechts 3  te koop vanaf 
€ 447.000,- VON

(exclusief bouwrente)

Slechts 1 te koop vanaf
€ 359.000,- VON

(exclusief bouwrente)

Slechts  1 te koop vanaf 
€ 597.500,- VON

(exclusief bouwrente)

Slechts 3 te koop vanaf 
€ 166.610,- VON

(exclusief bouwrente)

U bent welkom in onze modelwoning 
aan    “De   Paardebloem“  te  Ruurlo  van
11:00 tot 15:00 uur.
Op zaterdag 26 maart staat de koffie voor 
u klaar in één van onze woningen aan 
“De Paardebloem“ te Ruurlo. Alle andere 
nog te koop staande woningen zijn dan 
onder begeleiding   te  bezichtigen. Er  liggen 
uitgebreide  brochures voor u klaar.

Aan de Brinklaan staat een vrijstaande 
woning met garage. Dit is de laatste woning 
waarvan er geen tweede wordt gebouwd. 
Een woning voor een unieke prijs van 
€ 359.000,- VON excl. bouwrente. De rieten 
kap villa is te koop vanaf € 597.500,- VON
exclusief bouwrente en is in april van dit 
jaar gereed. Deze woning wordt ingericht als
showroomwoning en verkooppunt voor de 
volgende fases woningen en kavels. Vanzelf- 
sprekend is deze woning tevens te koop.
De rijwoningen zijn opgeleverd en er zijn 
nog slechts 3 woningen beschikbaar.  De afge-
lopen tijd gaat de verkoop in een snel 
tempo. Heeft u interesse in een rijwoning
dan moet u er snel bij zijn. Er zijn niet meer
rijwoningen in het plan opgenomen. 
De 3 villa’s zijn in april gereed. Tijdens de open
dag kunt u een goed beeld krijgen van 
zowel de buitenzijde als de binnenindeling 
van de woningen. Ook uw uitzicht is al 
bepaald. De percelen zijn ruim en de kleinste
villa meet al 750 m   inhoud!3

op het industrieterrein, meubelhal voor de ‘heftruck’ op paal.

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

Zaterdag 19 maart

in de discotheek

DJ Tim
in het café

De Hanska 
Band

Doetinchem, 
Contextuele en psycho-
sociale hulpverlening; 

voor problemen in 
relaties,depressie, eenzaam-

heid, zelfvertrouwen etc. 
www.asnahulpverlening.nl, 

0617224309 

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR



Om 11.00 uur is de officiële opening 
door een Mystery Guest waarna alle 
aanwezige artiesten het molenlied 
zullen zingen. Om 11.30 bijt de Vor-
dense zangeres 
WENDY ADDINK
het spits af met Nederlandse en En-

gelse liedjes. Om 12.00 uur is het de 
beurt aan de Vordense Troubadour 
GERY GROOT ZWAAFTINK
. In zijn programma wisselen verha-
len, ballades en eigen liedjes elkaar 
af. Om 12.30 uur is er een optreden 
van de vocaliste 
NATHALIE MASCLÉ
, die zowel populaire muziek als jazz 
voor het voetlicht brengt, zichzelf be-
geleidend op de piano. 
Als laatste voor de middagpauze om 
13.00 uur 
CABARETGROEP HOE? ZO !
eveneens uit Vorden. Cabaret in dia-

lect, actuele thema’s worden op zeer 
professionele wijze bij de kop gepakt 
door: André en Erik Knoef , Karin en 
Yvonne Makkink en Henriët Fokkink. 
Na een korte pauze gaat om 14.00 
uur de Vordense zangeres 
JOSÉE VAN DER STAAK 
van start. Joseé zingt van luisterlied 

tot musical. Steven van Campen en 
Mariet Lems dragen ieder een gedicht 
voor. Om 14.30 uur 
THE VOICES OF ’T BEECKLAND
, met in het koor Maxine de Jonge, 
Patsy Assenraad, Aniek de Gelder, 
Cyril Voskamp, Susan Wijs en als so-
listen Cleo Vlogman en Ymke Buijk. 
Dit alles onder begeleiding van Ron 
Bastiaan Net en Saskia Luttikholt. Zij 
zullen vier popsongs ten gehore bren-
gen. 
Aansluitend om 15.00 uur maakt 
ARJAN VERSCHUUR
 zijn opwachting. Luisterliedjes, 
soms grappig, soms serieus, maar 
altijd herkenbaar over menselijke 
gevoelens. 15.30 uur vertolkt en 
vertelt Rita Boshart met een beetje 
humor, een beetje nostalgie en een 
beetje wijsheid. Om 16.00 uur sluit 
Anja Den Bakker de rij. Zij zal vooral 
country songs ten gehore brengen. 
Om ca. 16.30 uur wordt de open dag 
afgesloten met een sentimental jour-
ney door Josee,Nathalie en Rita. Het 
programma is gratis toegankelijk, 
maar er staat een melkbus voor een 
vrijwillige bijdrage. In het theater is 
op 26 maart plaats voor ca. 70 perso-

nen, maar in de ruime foyer wordt
een scherm opgehangen zodat ieder-
een in staat is de optredens “live” te
volgen. Men kan dus op elk moment
binnenlopen om één of meerdere op-
tredens mee te maken.

Zaterdag 26 maart belooft een boei-
ende dag vol muziek, verhalen en
cabaret in het vernieuwde Theater
onder de Molen in Linde te worden.
Het is mogelijk om tijdens de open
dag direct te reserveren voor de op-
tredens die het komende seizoen
door Stichting Theater onder de Mo-
len i.o. worden georganiseerd op de
zondagmiddagen en de woensdag-
avond. Het eerste optreden van Nata-
halie Masclé is op zondagmiddag 17
april Het complete programma staat
binnenkort op de website van www.
theateronderdemolen.nl
De presentatie op 26 maart is in han-
den van Martien Pater en Josée van
der Staak.

Het Bestuur van Stichting Theater
Onder de Molen i.o. ziet de opening
met veel vertrouwen tegemoet. Zij is
er van overtuigd dat met de nieuwe
start van dit unieke Theater een be-
langrijke impuls wordt gegeven aan
de cultuurbeleving in Vorden en om-
geving. Iedereen is welkom op zater-
dag 26 maart 2011, tussen 11.00 uur
en 17.00 uur in Het Theater onder de
molen, aan de Lindeseweg 29, in de
buurtschap Linde in Vorden

Theater Onder de Molen in Linde gaat weer draaien
Linde - Het bestuur van de Stichting Theater Onder de Molen heeft de 
afgelopen weken achter de schermen hard gewerkt. Nu is het aan de 
artiesten en het publiek om de nieuwe start op zaterdag 26 maart tot 
een succes te maken. In en buiten de molen zelf wordt door Henk Rui-
terkamp en zijn mensen nog steeds “geklust” om alles op tijd klaar 
te hebben. Het programma voor 26 maart ziet er als volgt uit: Bij aan-
komst heten Doortje en Dartel u vanuit de hoogte welkom.

De Kranenburgers moesten vanaf de eerste minuut hun 
meerdere erkennen in de gretige ploeg uit Geesteren. Op 
alle fronten werd de thuisploeg afgetroefd en binnen 10 
minuten stond de 0-1 dan ook al op het scorebord. Waar 
Ratti de grootste moeite had om de bal vast te houden 
was het GSV’63 dat naar harte lust kon combineren op 
het slechte veld. Slechts één keer konden de gastheren in 
de eerste helft gevaarlijk worden. Thijs Bleumink schoot 
echter rakelinks naast. Een doelpunt was voor de pover 
acterende Rattianen ook teveel van het goede geweest. 
GSV’63 was de eerste 45 minuten heer en meester en kon 
de score voor rust met vlot combinatie voetbal dan ook 
uitbouwen tot 0-3. Ratti mocht zelfs blij zijn dat er met 
deze ruststand de kleedkamers werden opgezocht.
Ondanks de speech van trainer Eric Gijsberts was het 
GSV’63 dat het best begon aan het tweede bedrijf. Na 5 
minuten werd een terecht gegeven penalty feiloos bin-
nengeschoten en stond Ratti tegen een 0-4 achterstand 
aan te kijken. GSV vond het hierna allemaal wel best en 
gaf, gelukkig voor de thuisploeg, niet meer vol gas. Ratti 
probeerde nog wel maar was niet bij machte om het de 
bezoekers echt lastig te maken. Ook een eretreffer zat er 
deze middag niet in. Fabian Dijkman was dichtbij met een 
schot in het zijnet en Koen Klein Heerenbrink zag zijn 
inzet op de buitenkant van de paal belanden. GSV’63 zette 
in blessuretijd de eindstand van 0-5 nog op het scorebord. 
Een terechte overwinning voor de bezoekers in een wed-
strijd die eigenlijk nooit een wedstrijd werd. 
Voor Ratti zaak om volgende week tegen Westendorp de 
nare nasmaak van deze kansloze nederlaag weg te spoe-
len. Een belangrijke wedstrijd in de onderste regionen van 
de ranglijst. Om aan te sluiten bij de middenmoot zal de 
ploeg moeten laten zien dat het wel degelijk kan voetbal-
len want daar leek het vanmiddag af en toe niet op.

RATTI DAMES 1 - WINTERSWIJK DAMES 1
Kranenburg - Vorige week konden de dames van Ratti 
geen punten mee naar huis nemen, dus op deze zonnige 
zondag moesten er weer eens de volle drie punten worden 
gehaald. Dit moest ook kunnen, want ze speelden thuis 
tegen de middenmoter Winterswijk. 

De wedstrijd ging van start en Ratti was veel in balbezit. 
De bal ging goed rond en Ratti kwam tot enkele schoten 
op het goal die jammer genoeg naast gingen of in de han-

den van de keeper. Na 12 minuten gaf Esther Tuinman 
een steekpass op Marieke tuinman en die ging in vlie-
gende vaart richting het goal en schoot de 1-0 strak in. 
Winterswijk kwam later in de eerste helft ook wat meer 
in de aanval, maar deze werden door de solide verdediging 
van Ratti goed weggewerkt. Aan het einde van de eerste 
helft had Kim Heuvelink nog een prachtig en hard schot 
op het goal, maar de keepster van Winterswijk hield deze 
bal met uiterste inspanning nog tegen. 

De tweede helft werd de wedstrijd wat spannender, want 
de voorsprong van de Ratti dames was nog maar mini-
maal en Winterswijk ging op jacht naar de gelijkmaker. 
Winterswijk kwam wat meer in balbezit en beide teams 
waren gelijkwaardig. Na 85 minuten kwam dan ook pas 
de verlossing voor Ratti. Els Berenpas, spelend op de linker 
vleugel, zette de bal voor en Kelly Peters maakte de 2-0. Na 
90 minuten floot de scheidsrechter de wedstrijd af en de 
dames van Ratti hebben er weer drie punten bij. Dames 2 
wist thuis ook een punt te pakken, dus een mooie voetbal-
dag voor de dames van Ratti. Volgende week moet dames 
1 uit tegen Vios Beltrum. 

UITSLAGEN:
19 mrt 11:30 Ratti E1 Warnsveldse Boys E9 6-4
19 mrt 09:30 Ratti D1 Be Quick Z. D2D 3-7
19 mrt 14:30 Ratti B1GD FC Zutphen B3 1-9
20 mrt 10:30 Ratti DA2 (zon) MEC/Bredevoort DA2 2-2
20 mrt 13:00 Ratti DA1 (zon) Winterswijk DA1 (zon) 2-0
20 mrt 10:00 Ratti 4 (zon) Concordia-W 8 (zon) 2-11
20 mrt 14:00 Ratti 1 (zon) GSV ‘63 1 (zon) 0-5
19 mrt 12:30 SKVW 3 (zat) Ratti 2 (zat) 0-3
19 mrt 12:00 SCS C1D Ratti C1G 3-1
19 mrt 09:00 Be Quick Z. E5 Ratti E2 6-2
19 mrt 08:30 FC Zutphen F9 Ratti F1 6-4
20 mrt 10:00 Klein Dochteren 2 (zon) Ratti 2 (zon) 2-2
20 mrt 10:00 Brummen 8 (zon) Ratti 3 (zon) 2-6
 
PROGRAMMA:
26 mrt 09:30 Ratti F1 Angerlo Vooruit F5 142732
26 mrt 11:30 Ratti E2 Angerlo Vooruit E7 155352
26 mrt 12:00 Ratti C1G OBW C4G 132578
26 mrt 14:30 Ratti 2 (zat) DZSV 6 (zat) 57890
27 mrt 10:00 Ratti 3 (zon) Pax 10 (zon) 40155
27 mrt 10:00 Ratti 2 (zon) Bon Boys 6 (zon) 40275
26 mrt 14:30 Witkampers B3 Ratti B1GD 129361
26 mrt 10:30 Warnsveldse Boys D4 Ratti D1 162924
26 mrt 10:30 Gorssel E3 Ratti E1 154365
27 mrt 14:30 Westendorp 1 (zon) Ratti 1 (zon) 4698
27 mrt 10:00 Erica ‘76 7 (zon) Ratti 4 (zon) 40278
27 mrt 12:00 VIOS B. DA2 (zon) Ratti DA1 (zon) 46620
27 mrt 10:30 Gendringen DA2 (zon) Ratti DA2 (zon)

Ratti hard onderuit tegen GSV’63
Afgelopen zondag ontving Ratti op een prachtige 
lentemiddag nummer 2 GSV’63 op sportpark ‘de 
Eik’. Zo mooi als het weer was zo slecht was het re-
sultaat. Onder ruime publieke belangstelling liep 
Ratti 90 minuten lang achter de feiten aan verloor 
terecht met 0-5.

De uitvoeringen worden gehouden 
op vrijdag 1 en zaterdag 2 april aan-
staande in de Wildenborchse Kapel 
aan de Kapelweg 1. Gespeeld wordt 
het blijspel Ziekenhuis aan de race, 
geschreven door Piet Kuyper. Het 
spel speelt zich af in een ziekenhuis-

kamer waar een patiënt de strijd aan-
bindt met de hedendaagse medische
wetenschap met een handeltje in ei-
gengemaakte zalfjes en drankjes. Hu-
mor vanuit het ziekenhuis, maar wel
met een luchtje, dat is zeker. We be-
ginnen beide avonden om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Kaarten in voorverkoop op maandag
28 maart tussen 19.00 uur en 20.00
uur in de Wildenborchse Kapel. Zie
advertentie voor verdere informatie.

Uitvoering Toneelvereniging 
T.A.O. Wildenborch
Vorden - De Wildenborchse to-
neelvereniging T.A.O. legt mo-
menteel de laatste hand aan de 
voorbereidingen voor de uitvoe-
ringen van een prachtig blijspel.

Bejaardenkring Vorden

Zij heeft een lezing gehouden over 
normen en waarden. De waarden in 
het leven van ieder mens liggen vast, 
als zijnde “gij zult niet doden en gij 
zult niet stelen, enz.”. Maar de nor-
men worden voor elke generatie tel-
kens weer bijgesteld. Mevrouw Tan-
kink is pastores van de Rooms Katho-
lieke parochie en kan heel boeiend en 
beeldend vertellen met veel voorbeel-
den uit haar persoonlijke leven. Het 

belangrijkste in het leven is om dicht
bij jezelf te blijven en je niet teveel
te laten beïnvloeden door wat men
vindt of je dingen laten opdringen die
niet met je gevoelens overeenkomen.
Ouderen zijn nog steeds waardevol
voor onze gemeenschap door wat zij
allemaal hebben opgebouwd aan wijs-
heid en ervaringen en moeten niet in
het hoekje terechtkomen waar zij
dankbaar mogen zijn voor onze aan-
dacht, zij zijn het waard. 
Het was en fijne middag. 
De volgende bijeenkomst van de be-
jaardenkring is op 7 april om 14.15
uur in Het Stampertje.

Naast zaken van de vereniging een le-
zing door Jos Roemaat (voorzitter Na-
tuurlijk Platteland Nederland) over 
herijking EHS en besprekingen met 
staatssecretaris Bleeker en de gevol-

gen voor de landbouw en de Agrari-
sche Natuurverenigingen
Mocht men belangstelling hebben
voor dit onderwerp en nog geen lid
zijn van ‘t Onderholt, op deze avond
kan men zich aan melden als lid en
deelnemen aan de vergadering. Men
mag ook vooraf contact opnemen met
ANV ‘t Onderholt, Enzerinckweg 10.
7251 KA Vorden info@onderholt.nl
Tel. (0575) 55 05 93

Ledenvergadering ‘t Onderholt
Vorden - Op woensdagavond 23 
maart a.s. is de algemene leden-
vergadering van Agrarische Na-
tuurvereniging ‘t Onderholt in 
hotel Bakker.

Vorden - Donderdagmiddag heeft 
mevrouw M. Tankink uit de Ke-
ijenborg de bejaardenkring be-
zocht.

‘Onze vroegste geschiedenis in woord 
en beeld’. Hij zal de bezoekers aan de 
hand van bodemvondsten vertellen 
over de eerste mensen in de Achter-

hoek en over opgravingen in Vorden.
Ook wordt die avond een film ver-
toond van Dick Bulten over de arche-
ologische opgraving van het Perlstein-
terrein (jeneverstokerij Doetinchem).
De bijeenkomst begint die avond om
19.30 uur met de jaarvergadering van
Oud Vorden. Bij de bestuursverkie-
zing zijn de aftredende leden Henk
Vaags en Jan Bosch herkiesbaar.

Lezing Oud Vorden
Vorden - Eric van der Kuyl uit 
Ruurlo zal op dinsdag 29 maart 
in zaal De Herberg te Vorden een 
lezing houden met als titel ‘Uit de 
Achterhoekse bodem opgespit.

Hieraan zal medewerking worden 
verleend door Claudia Wijers so-

praan, Véronique Lamers alt, Henk 
Woudstra orgel en het strijkers en-
semble Ars Floreat. 

Toonkunst Plus staat onder leiding 
van dirigent Hans Lamers. Tijdens het 
concert worden werken uitgevoerd 
van Mozart, Vivaldi, Schubert, Haydn 
en het Stabat Mater van Pergolesi.

Lustrum concert Toonkunst Plus
Vorden - Toonkunst Plus uit Zut-
phen e.o. met diverse leden afkom-
stig uit Vorden geeft zondagmid-
dag 27 maart om 15.00 uur in de 
St. Janskerk aan de Nieuwstad in 
Zutphen, een Lustrum concert.

Deze wordt gehouden op maandag 
11 april.

Bootreis 
Zonnebloem
Vorden. De afdelingen Vorden en 
Wichmond/Vierakker organiseren 
ook dit jaar weer een bootreis.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Omgeving Deventer-Fulltime-vacaturenummer; VMK818322

Werkzaamheden;

Voor een installatiebedrijf zoeken wij een onderhoudsmonteur 

voor kleine installaties in de woningbouw. Je zult je voorna-

melijk bezig houden met werkzaamheden voor een woning-

corporatie.

Functie eisen;

TRAINEE VERKOOPADMINISTRATIE M/V
Achterhoek-Fulltime-vacaturenummer; VMK817817

Werkzaamheden;

Voor een logistieke onderneming in de Achterhoek zijn we op 

verzorgt zelfstandig een juiste verwerking van orders en fac-

turen.

Functie eisen:

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer-Fulltime-vacaturenummer; VIO818088

 

Werkzaamheden;

Als secretaresse verzorg je de correspondentie en redigeer je 

-

steem up-to-date en vervangt de receptioniste bij afwezigheid.

Functie eisen;

als geschrift.

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Deventer-Fulltime-vacaturenummer; VIO818081

 

Werkzaamheden;

Je taken bestaan ondermeer uit het uitvoeren van periodieke 

-

ficaties uitvoeren aan machines en het plaatsen van bestaande 

en nieuwe machines.

Functie eisen;

CAD-TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VCP818561

 

Werkzaamheden;

Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig construeren en 

uitdetailleren van complete matrijzen. Van productontwerp tot 

de geassembleerde matrijs.

Functie eisen;

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

RECEPTIONISTE M/V
VIO818086 - Fulltime

Als receptioniste bedien/beheer je de telefooncentrale, ontvang 
je bezoekers en zorg je voor het representatief houden van de 
ontvangstruimtes. Je bent inzetbaar voor secretariële werkzaam-
heden zoals kopiëren, mailings verzenden, inbinden rapporten 
en internet zoekopdrachten ter ondersteuning van de adviseurs. 
Je bent medeverantwoordelijk voor de kantoor- en keukenvoor-
raad en verricht je diverse facilitaire werkzaamheden.

Je beschikt over een afgeronde MBO receptionistenopleiding. 
Daarnaast wordt minimaal 2 jaar ervaring in een soortgelijke 
functie gevraagd. Het is van belang dat je ervaring hebt met 
een digitale telefooncentrale met 6 lijnen. Je dient uitstekende 
kennis te hebben van de Nederlandse taal, zowel in woord als 
geschrift.

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

Eeftink-Rensing Staalbouw B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen en vervaardigen van 
diverse staalconstructies voor woning- en utiliteitsbouw in de agrarische-, private en publieke 
sector. Daarnaast leveren en monteren we dak- en gevelbeplating en overheaddeuren.

Wegens groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime

Calculator / Werkvoorbereider
Als calculator / werkvoorbereider bent u voornamelijk verantwoordelijk voor het 
opstellen van calculaties en het uitbrengen van offertes op basis van de informatie 
en inlichtingen van de diverse opdrachtgevers. U draagt hiernaast zorg voor het 
planmatige verloop van alle voorbereidende werkzaamheden van de projecten. U 
onderhoudt contacten met de opdrachtgevers en leveranciers over de technische en 
administratieve gegevens.

U heeft minimaal een MBO diploma Bouwkunde / Werktuigbouwkunde, inzicht in 
bouwkundige oplossingen en ervaring op dit werkgebied, bij voorkeur in de staal-
bouw. U bent accuraat, betrokken en communicatief vaardig. U moet zowel zelfstan-
dig als in een team kunnen werken. U heeft affiniteit met automatisering en kennis 
van de Duitse taal is een pré.

Spuiter 
Als spuiter bent u verantwoordelijk voor het spuiten van staalconstructies en het 
transport klaar maken van deze onderdelen. 

U heeft technisch inzicht en weet van aanpakken. Enige ervaring als industriespuiter 
is gewenst en u heeft bij voorkeur een heftruckcertificaat. 

Eeftink-Rensing biedt u:
-  een uitdagende, afwisselende en verantwoordelijke functie in een dynamisch 

team; 
- een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden; 
-  ontwikkelingsmogelijkheden en een prettige werksfeer. 

Bent u geïnteresseerd in één van deze functies stuur dan een sollicitatiebrief naar 
Eeftink-Rensing Staalbouw B.V., Postbus 42, 7130 AA Lichtenvoorde of stuur een 
email naar k.vanhouts@eeftink-rensing.nl,  t.a.v. Kirstin van Houts.

Eeftink-Rensing Staalbouw B.V., Postbus 42, 7130 AA  Lichtenvoorde, Tel: 0544-372921.



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

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 21 maart 2011 t/m zondag 27 maart 2011. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.
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Bijv.: Coca-Cola regular 
en Fanta orange
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Bijv.: Fricandeau
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Bijv: Tomaat en champignon crème, 
2 pakjes à 3 zakjes

1.86
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Bijv.: Mix voor macaroni en spaghetti 
en mix voor spaghettisaus Bolognese 1.87
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halve prijs!*
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Bijv.: Appelmoes en Hollandse 
bruine bonen, 2 potten 
à 720 gram

1.44
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gratis!*
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3.99

2.99
per 500 gram
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