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Dinsdag 6 april 2010
72e jaargang no. 5

Om voor dit festival reclame te maken
en ook om de kinderen op te roepen
zich op te geven,hebben de Vordense
Maxima, vergezeld door haar Lakei en
Mega Mindy alle plaatselijke scholen
bezocht om het “Kids Living Statues

Festival” aan te kondigen. Hierbij ga-
ven zij uitleg over wat een living sta-
tue inhoudt en kroonden zijn een
meester of juf tot ambassadeur. De
Vordense Maxima droeg hen op om
aan alle kinderen van groep 4 t/m 8 de

oranje opgave kaartjes uit te delen. De
opgave dient binnen te zijn voor 14
april. Opgave mieke.polman@hot-
mail.com.
De kinderen reageerden enthousiast,
hierdoor hoopt Maxima dat de op-
komst dit jaar overweldigend zal zijn.
En de meest opvallende act wordt
bekroond op het “kids Living Statues
Festival” Koninginnedag 2010.

Vordense Maxima bezocht scholen

Vorden - De Oranjevereniging in Vorden organiseert op Koninginnedag
zoals te doen gebruikelijk tal van activiteiten. Dit jaar voor kinderen van
8 t/m 12 jaar ook een festival.

Maxima en haar gevolg tijdens bezoek aan een school

Naast al deze taken als
terreinmeester houd
Bart zich ook nog op an-
dere fronten met sv. Rat-
ti bezig. Hij is lid van de
sponsorcommissie, o.a.
met dank aan hem zijn
het aantal reclamebor-
den rond het hoofdveld
fors toegenomen. 

Tijdens de thuiswedstrij-
den van het eerste he-
renteam staat hij aan de
kassa. Als loodgieter, cv-
monteur draagt hij zijn
steentje bij in het onder-
houd van de warmwa-
tervoorziening van de
kleedkamers en zorgt hij
ervoor dat na het
douchen er in de kanti-
ne een prettige tempera-
tuur heerst, opdat er
even gezellig nagezeten
kan worden. 

Als de nood aan de man
is, wil Bart zelfs wel als

grensrechter van de he-
renselectie optreden. 

Ondertussen heeft Bart
enkele compagnons
rond zich verzameld, an-
dere enthousiaste vrij-
willigers zoals Bennie
Langeler, Laurens Bleu-
mink, Wim Wassink,
Frans Bleumink en Tim
Kappert. Zij helpen Bart
bij de diverse werkzaam-
heden, samen zijn ze
niet weg te denken van
het sv. Ratti sportpark
“de Eik”. 

Als dank voor de jaren-
lange inzet, waarbij de
hoop werd uitgesproken
dat de samenwerking
nog jaren voortgezet
wordt, kreeg Bart Nijhof
van het Ratti-bestuur
een dinerbon aangebo-
den zodat hij samen met
echtgenote Ria eens lek-
ker uit eten kan gaan.

Bart Nijhof jubilerend terreinmeester bij Ratti

Kranenburg - Dinsdag 6 april is Bart Nijhof 12, 5 terreinmeester van sv.
Ratti Kranenburg. Het bestuur van de vereniging is zeer content over al de
werkzaamheden die Bart Nijhof voor de vereniging doet. In zijn takenpak-
ket als terreinmeester worden onder andere genoemd: het sproeien van
de velden bij langdurige droogte, het belijnen en het verder wedstrijd-
klaar maken van de velden, het keuren van de velden, veld-, en kleedka-
merplanning maken, onderhoud rondom de velden, toezicht op de con-
tract- naleving door de aannemer die belast is met het veldonderhoud et-
cetera.

Een initiatief van de Vordense
jeugd heeft er voor gezorgd dat er
in Vorden een onderkomen is om
elkaar te ontmoeten.

Iedere week is het Stampertje "los":
op dinsdagavond en vrijdagavond

Start
Jeugdsoos
Vorden - Op 9 april start de
jeugdsoos Vorden in de zaal "het
Stampertje" in het Dorpscen-
trum.

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

Elke maandag brooddag
3 broden € 2.89

Schouderkarbonade
kilo € 3.99

Gekruide reepjes
500 gram € 2.25

Plus Patat Frites
2e halve prijs

Plus beleef het verschil!

Alleen bij Plus Hans Eland
Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

ALFA PILSNER
krat à 24 x 30 cl
van 12.99 voor 7.99

GLEN TALLOCH
WHISKY
van 16.49 voor 13.99

THEMBI WIJNEN
Zuid Afrika. Shiraz, Merlot,
Chenin Blanc of Sauvignon
Blanc
fles à 75 cl 6.99
6 HALEN = 4 BETALEN!

Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 april 10.00 uur ds. M. van der Meer.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 april 10.00 uur ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 april 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 april 10.00 uur ds. Kees Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 april 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 april 17.00 uur Woord- en communieviering
dameskoor. 
Zondag11 april 10.00 uur Woord- en communieviering
herenkoor.

Tandarts
10 t/m 11 april P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen 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 huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

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 drukrioolsysteem 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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,
kinderopvang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
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. 

Dierenbescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Alleen op afspraak.

www.bouwmarkt-heijink.nl

Dagmenu’s
7 t/m 13 april

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

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

Woensdag 7 april
Courgettesoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Donderdag 8 april
Zuricher geschnetzeltes van kip, rösti en rauwkostsalade/ bava-
rois met slagroom.

Vrijdag 9 april
Minestronesoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 10 april
Spies de Rotonde met kruidenboter, frieten en groente / ijs met
slagroom.

Maandag 12 april
Tomatensoep / Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en
groente.

Dinsdag 13 april
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-

kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u
komt even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

LADIESNIGHT !!
Woensdag 21 april van 18.00 tot
23.00 uur in café-zaal Wolbrink
te Hengelo Gld. Entree Gratis!

Luciënne, uw kapster aan
huis. Bel voor afspraak of
info: 06-21297821. Zie ook

www.luciennesknipatelier.nl

Uw tuin spitten, frezen of
ploegen. Gerard Esselink tel.
0628162335

�

Krato uitvoering. Op 9 en
10 april a.s. speelt Krato het
toneelstuk "Engeltje" in 't Wa-
pen van 't Medler om 19.30
uur. Zaal open vanaf 19.00
uur, entree € 5,- volwasse-
nen en € 3,- kinderen t/m 12
jaar.

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

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

Vlaai van de week

Tropische vruchtenvlaai € 6,55
gevuld met bavaroise 6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Paasknallers

• Paastulband
gemaakt van Sinaasappelcake € 4,95

• Paasbrood
middel met amandelspijs € 6,99

Aanbiedingen geldig van di. 30 maart t/m za. 10 april

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

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Te Huur aangeboden,
nette woonchalet. 4 X 15 mtr.
Voorzien van 2 slaapkamers,
toilet, badkamer en woonka-
mer met open keuken. Ideaal
tijdens een langdurige ver-
bouwing. 06-15489610

�

Dwayne & the TexMex-
plosion Za. 17 april. 20.30 u.
Entree € 15,- HRZ 't Zwaan-
tje Lichtenvoorde Res. 0544
371236

�

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Professionele 
gastouder 

aangeboden in Vorden.
Ma/di/do/za beschikbaar

Tel. (06) 13 38 60 85

Pinetum "de Belten" in
Vorden zoekt een vrijwilliger/-
ster voor het bijhouden van
de catalogus (1000 verschil-
lende soorten coniferen) en
de overeenkomstige naam-
bordjes. Dit werk verlangt
een grote mate van precisie
en een zekere dendrologi-
sche belangstelling. Enige
computervaardigheid kan tot
grote steun zijn. Wat wij te
bieden hebben is een gezelli-
ge sfeer in een prachtige om-
geving. Als u dit aanspreekt,
bel dan met (0575) 556262.

�

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

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

�

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



DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

WEEKBLAD

Nu 
ook op 
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Onze Gerrit

* 20 juni 1963 † 1 april 1996

”Altijd in onze gedachten”.

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

Afslanken met eiwit
onder professionele

begeleiding:
bel 0575 - 46 32 05

Verkoop van schilderijen en
sieraden (halfedelstenen) uit
eigen atelier op  9  en 10 april

van 11.00 tot 16.00 uur.
Hoge kortingen.

De Horsterkamp 3, Vorden

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
mijn vrouw, onze moeder, oma en omi,

Grada Bruggink – Kuiperij

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.

Daar het voor ons onmogelijk is u allen persoonlijk
te schrijven, betuigen wij u op deze wijze, onze op-
rechte dank.

Uit aller naam, Gerrit Bruggink
Kinderen, kleinkinderen
en achter kleinkinderen

Zelhem, april 2010

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 10 april

in het café

CU
Rockband
in de discotheek

DJ
René Friso

Na een lange intense verzorging door velen is, thuis
in haar eigen vertrouwde omgeving, in alle rust van
ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder 

Johanna Maria Houtman 
weduwe van H.A. Wopereis 

eerder weduwe van M. Visser 

* Varsselder-Veldhunten † Kranenburg 
16 oktober 1922 30 maart 2010 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
de mensen van de Thuiszorg, dr. Albers en dr. Tanis. 

Kinderen 
Kleinkinderen 
Achterkleinkinderen 

Hamsveldsezijweg 2 
7251 LP Kranenburg 

De begrafenis heeft inmiddels op zaterdag 3 april
plaatsgevonden te Kranenburg.

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

Aniek
Dicky Gerritjen

Aniek is geboren op 26 maart 2010.

Wilco, Bianca en Eline Woltering-Vruggink

Bosweg 4
7244 BK Barchem

Uit het oog, maar niet uit het hart.

05-04-2005                                         05-04-2010

Leonie Wuestenenk - Mentink

We missen je. 

Henk, Miranda en Bernd Wuestenenk

Op 31 maart 2010 is het echt;
heeft mama mij de huur opgezegd.
Vanaf nu is het uit met de pret
en slaap ik in mijn eigen bed.

Om 01.44 uur is onze zoon geboren

Robin
3055 gram - 52 cm   

Beschuitjes smeren moet ik nog leren,
dus wil je voor een bezoekje even telefoneren?

Jos & Elke Peters

Spiekerweg 6a, 7251 RA Vorden
tel: 0575 - 56 08 50

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden
van ons lid

Gerda Hendrika Lettink-Valkeman

Gerda is jaren lid van onze vereniging geweest en
wij herinneren haar als een betrokken en positief lid
van de Lindese Vrouwen Groep.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze moei-
lijke dagen.

Bestuur en leden van de
Lindese Vrouwen Groep

Vorden, 27 maart 2010

Dankbetuiging

Hartverwarmend en overweldigend waren de vele
blijken van medeleven, betrokkenheid en steun tij-
dens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man

Teunis Hendrik Meijerink

Langs deze weg wil ik een ieder hiervoor hartelijk
bedanken.

Het doet mij goed te weten dat Teun bij velen geliefd
was en bijzondere herinneringen heeft achtergelaten.

Lenie Meijerink-van der Weijde

Vorden, april 2010
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T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

Monuta in Zutphen is er 
altijd als u ons nodig heeft.

bel 0575 - 51 29 31
Monuta Zutphen
Piet Heinstraat 31, Zutphen

www.monuta.nl

mijn vader 
is vandaag 
overleden
wat nu?

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 
voor iedereen beschikbaar.



WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de financiële gevolgen van een (echt)scheiding. Het geeft u
een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij 
ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

Gaat u 
scheiden?
Vraag dan

nu ons gratis 
boekje aan: 
‘Help, ik ga 
scheiden!’

www.scheidingsplanner.nl Meer informatie? Bel of mail:

Lochem

Zupthen

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Bistro de Rotonde heeft zin om een nieuwe
collega te verwelkomen in ons team!

Wij zoeken een 

GASTHEER of GASTVROUW

voor parttime of fulltime uren die nog graag
gasten wil verwennen!
Wij bieden oa. een sterk team, prettige werk-
sfeer, salaris conform Cao, regelmatige werk-
week.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten
over deze vacature dan mag je telefonisch,
schriftelijk via de mail of post reageren; 
wendie@bistroderotonde.nl of Wendie Vrieler
0575-551519.

Bistro de Rotonde
Kerkstraat 3
7251 BC Vorden
www.bistroderotonde.nl

WITTE 
BROODJES

MET ZAAD 

NU 6 VOOR

€ 1.99

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 6 april t/m zaterdag 10 april 2010.

PROKORN 
MET 

40% MINDER ZOUT 

en 40% MEER VEZELS

WIN MET PROKORN
EEN SKEELER CLINIC

MET 
BARBARA DE LOOR

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

STROOPWAFEL
BAVAROISEVLAAI 

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

GEZOCHT: 
DIRECTIE-
SECRETARESSE 
Voor een opdrachtgever in de
omgeving van Doetinchem zijn wij
per direct op zoek naar een direc-
tiesecretaresse. Wij zijn op zoek
naar een kandidaat die ervaring
heeft als directiesecretaresse en
vloeiend Duits spreekt. De werk-

zaamheden bestaan o.a. uit agenda-, telefoon-, en emailbeheer en
administratieve ondersteuning. Het betreft een fulltime functie, waar-
bij je geen 9 tot 5 mentaliteit dient te hebben. Voor deze functie is
het van belang dat je je kunt manifesteren in een echte 'mannenwe-
reld'. Ben jij spontaan, open, eerlijk en heb je een echte no-nonsense
mentaliteit en woon je daarnaast binnen een straal van 40 kilometer
van Doetinchem? Neem dan direct contact met ons op!

GEZOCHT: GASTHEER/GASTVROUW 
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij op zoek
naar een gastheer/gastvrouw. Het betreft een fulltime functie met
uitzicht op mogelijkheden voor langere tijd. Het is belangrijk dat je
een horeca diploma hebt en daarbij ruime ervaring in de bediening.
Ben jij flexibel inzetbaar, representatief en spontaan? Neem dan snel
contact met ons op!

GEZOCHT: KWALITEITSMEDEWERKER  
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zijn wij per
direct op zoek naar een kwaliteitsmedewerker in de dagdienst. In
deze functie voer je controles uit binnen het productieproces en doe
je ingangscontroles van de grondstoffen om zo de productkwaliteit te
waarborgen. Je bent verantwoordelijk voor klachtenregistratie en
retour komende producten, het up to date houden van productie
documenten en referentie monsters, en houdt controle op het nale-
ven van de regelgeving. Je dient te beschikken over een afgeronde
MBO opleiding en daarnaast heb je ervaring als medewerker kwali-
teitsdienst in een productie/distributieomgeving. Goede kennis van de
Engelse en Duitse taal is een must! Ben jij communicatief zeer
vaardig en per direct beschikbaar? Reageer dan snel! 

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl

Vol smaak:
Elstar appelen van onze vaste teler 

2 kilo 1,99
Komkommer uit de Koekoekspolder

per stuk 0,49
Hollandse andijvie heel 500 gram 0,99

gesneden 500 gram 1,25
Weekaanbiedingen:

Nieuwe oogst Valencia perssinaasappelen,
zoet en vol sap 3 kilo 3,95

Uit eigen keuken:
Runderstoofschotel + gekookte rijst + bakje
rauwkost naar keuze per persoon 8,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 12 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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3. Verzetsheld en bevrijders op de trap voor het kasteel-gemeentehuis, 
v.l.n.r.: James Swayze, Henk Groot Enzerink en John Martin.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 42 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Geslaagden Gems 31-12-1991, v.l.n.r.: W. Emsbroek; M. de Man;
R. Klein Tiessink; J. Bobbink; E.R. Vrieze; R. de Beus; E. Pierik;
L. v.d. Kroon; ?; B. Polman; E. de Jong; T. Stapelbroek; W. Nieu-
wenhuis; Stokkers; A. Mulders; N. Pascarelli; B. Stegeman; J.
Sterling; W. v. Houwelink.

1. De Tuunte, opening.

3

2



Voor het concert hebben de harmonie
en de slagwerkgroep een zeer uitge-
breid en afwisselend programma voor-
bereid, de hele vereniging leeft er al
maanden naartoe. Het belooft een fan-
tastische happening te worden met
boeiende muziek voor jong en oud.
Tijdens deze avond zal niemand min-
der dan Erik Hulzebosch op geheel ei-
gen wijze de presentatie voor zijn re-
kening nemen. Daarnaast zal hij, be-
geleidt door de harmonie, ook zijn vo-
cale kwaliteiten laten horen. Onlangs
heeft de harmonie van "Crescendo"
uitgebreid met Erik gerepeteerd. De le-

den weten het nu zeker, het wordt een
prachtig concert!

Ook de slagwerkgroep zal een indruk-
wekkend optreden verzorgen. De

groep zal al hun kwaliteiten laten ho-
ren in hun zeer uitdagende repertoire.
Een onderdeel hiervan zal een zeer
vernieuwend effect geven aan het slag-
werkgenre en is niet gebruikelijk in
dit vakgebied en juist daarom abso-
luut de moeite waard! De prijswin-
naars van de jubileumverloting van
"Crescendo" zullen op deze avond be-
kend gemaakt worden. De prijzen zul-
len door Erik Hulzebosch persoonlijk
worden uitgereikt.
Dit jaar heeft "Crescendo" extra aan-
dacht besteed aan de aankleding van
de sporthal, ze zullen er alles aan
doen om het concert voor de bezoe-
kers, en natuurlijk ook voor de leden
zelf, onvergetelijk te maken. De voor-
verkoopkaarten voor het concert zijn
nog tot en met aanstaande vrijdag te
verkrijgen bij de servicebalies van Su-
per de Boer Rinders en Albert Heijn
Wansink in Hengelo. 
Meer informatie over het jubileum-
jaar en "Crescendo" is te vinden op
www.crescendohengelo.nl.

Zaterdag 10 april 

Laatste kans op voorverkoopkaarten
jubileumconcert "Crescendo"
Hengelo - Muziekvereniging "Cres-
cendo" bestaat dit jaar 75 jaar. In
het kader van dit jubileum heeft
hun jubileumcommissie een aan-
tal activiteiten door het jaar ge-
pland. Hoogtepunt van al die acti-
viteiten is het jubileumconcert op
zaterdagavond 10 april in Sporthal
"De Kamp" te Hengelo. Dit is de
laatste week dat er hiervoor kaar-
ten in de voorverkoop gehaald
kunnen worden.

In andere landen gelden al langer
strenge regels over badkleding, maar

in Nederland zijn de strenge regels
nieuw. Afgelopen donderdag konden
de kinderen in het zwembad aange-
ven wat ze van die nieuwe regels von-
den. S’ avonds besteedde het Jeugd-
journaal in de avonduitzending van
18.45 uur aandacht aan de nieuwe re-
gels. Tijdens die uitzending vertelde
Timme Koster van de Vereniging voor
Zwembadeigenaren dat de zwemba-
den schoner moeten en dat de regels
strengen worden: Badmuts en strakke
Zwemslip verplicht! 

Groep 7 en 8 van de basisschool De
Kraanvogel uit Vorden was naar het
zwembad De Beemd gekomen om te
zwemmen. Taco van het jeugdjour-
naal vroeg de kinderen wat ze van de
badmutsen vonden. Veel kinderen
trapten er in. Gelukkig bleek het al
snel dat het hier om een 1 april grap
ging!

Geslaagde 1 april grap

Vorden - Zwembaden moeten scho-
ner worden ! Dat zegt de Vereni-
ging voor Zwembadeigenaren. Elk
jaar worden er honderden haar-
speldjes, sleutels en kauwgumpak-
jes uit broekzakken en kilo’ s haar
van de bodem gevist. Om dat te
voorkomen zijn er vanaf 1 april
strenge regels voor badkleding. In
Lochem begon die dag de actie
voor de nieuwe kledingregels. Ie-
dereen komt hier voortaan in bad-
muts en zwemslip. Bovendien han-
gen binnenkort in elk zwembad
posters waarop staat wat wel en
wat niet mag. Een lekker lange
zwembroek is verboden. Maar het
gaat niet alleen om de kleding, ook
een badmuts is voor iedereen ver-
plicht.

Vrijdag 16 april a.s. om 14.00 uur in de kantine van
drukkerij Weevers, Nieuwstad 30 te Vorden.
Neem s.v.p. zo spoedig mogelijk contact op met dhr.
Weevers sr. tel. (0575) 55 10 10, mobiel (06) 29 58 57 71
of e-mail weevers@weevers.nl of Ria Veldkamp, tel. (0575)
55 13 19 of e-mail: riaveldkamp@planet.nl

Opgave bijeenkomst Zeskampploeg 1986 nog mogelijk

De aanmeldingen voor deze bijeenkomst loopt
prima, doch toch nog even een geheugensteuntje. 

Voor deelnemers niet meer woonachtig in Vorden,
misschien kunnen bekenden een berichtje doorgeven.

In de brief werd aangegeven dat ieder-
een een paraplu mee moest nemen,
aangezien de voorspelling regenach-
tig was. Bij de aankomst op school,
was het wel even schrikken. Er stond
een bord bij de poort met "verkocht".

Gelukkig bleek de school gewoon
open te zijn. Om 8.30 uur stonden dan
ook alle kinderen buiten, in de regen,
te wachten op Piet Paulusma. Uitein-
delijk kwam meester Roel het "oant
moarn" oefenen. 
Nadat dit er goed in zat was het wel
een teleurstelling voor de kinderen
dat de écht Piet niet zou komen. Het
bleek hier om een heuse 1 april grap
te gaan! Maar.. wie had dan toch dat
bord geplaatst!?

Basisschool 'De Vordering' verkocht…

Piet Paulusma 
brengt een bezoek!
Op 31 maart jl., kregen de kinderen
van basisschool De Vordering te
horen dat 'Piet Paulusma' op don-
derdag (1 april) op bezoek zou ko-
men.

Samen met Annet Baars gaat u van-
daag zelf aan de slag met het maken

van mandala’s. U krijgt tips en uitleg,
zodat u ook thuis aan de slag kunt. Er
is absoluut geen tekenervaring nodig
om met deze workshop mee te kun-
nen doen. Inschrijven is gewenst. Bibli-
otheek Vorden, vrijdag 16 april, van
14.00 tot 17.00 uur. Meedoen is gratis.

Zelf aan de slag met
Mandala's
Vorden - Een ander woord voor
mandala is "Magische cirkel". Het
is een universeel symbool van heel-
heid of oneindigheid.

De activiteiten van Maarten Zweers
zijn gebaseerd op de grote ideeën-
wereld, die in symbolische toneel-
stukken en opera’s verborgen is. Zie
zijn website: www.maarten-
zweers.nl 

Muzikale fragmenten worden die
avond bestudeerd met behulp van
CD-opnamen en de partituur in
woorden, een voor deze voordrach-
ten speciaal ontwikkelde notatie-
wijze, die iedereen – leek of vak-
man – inzicht geeft in de muziek-
partituur. 

De wijze waarop de muziek mid-
dels thema’s, instrumentatie en
toonaarden bijdraagt aan de totale
gedachten wereld zal uitgebreid ter
sprake komen. Deze methoden
brengt velen er toe ook in het alge-
meen bewuster muziek te gaan be-
luisteren. Maarten Zweer was oor-
spronkelijk ingenieur en zanger. La-
ter theaterdirecteur in Enschede.
Sinds die tijd geeft hij voordrachten
over symbolische theaterstukken
en grote opera’s. 

Voor reserveren bel: (0575) 55 11 51
en voor locatie: www.evelien-art.nl

Muziek-
voordrachten
door Maarten
Zweers
Vorden - Vrijdagavond 9 april,
geeft Maarten Zweers om 20.00
uur in huize De Lindense Laak,
Zomervreugdweg 3 te Vorden
een voordracht over Die Zauber-
flote.

De kinderen hebben leuke knutsel-
werkjes gemaakt, er staan mooie paas-
takken op de groepen en er staan hele
kleine kuikentjes in de gang. Alle kin-
deren die willen, mogen ze aaien en
soms wat voer en water voor de
kuikentjes in de bakjes doen. Op dins-
dag 30 maart konden alle opa's en
oma's van de kinderen op de locatie
komen. Gelukkig was het mooi weer
en konden ze om 15.00 uur naar bui-
ten. Daar hebben de opa's en oma's sa-
men met hun kleinkinderen paaseie-
ren gezocht. Toen alle paaseieren ge-
vonden waren, kwam de paashaas. De
kinderen mochten met de paashaas
op de foto en een handje geven. Dat
was best wel spannend voor sommige
kinderen. Op weg naar huis kregen de
kinderen van de paashaas een lekker
chocolade ei mee. Het was een ge-
slaagde dag, mede dankzij alle opa's
en oma's.

Pasen bij 
kinderopvang 
De Klimboom
Vorden - Eindelijk is het zover,
lente! Yunio kinderopvang De
Klimboom is begonnen met het or-
ganiseren van leuke activiteiten,
waaronder het thema "Pasen".
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Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN: • Bedrijven
• Bedrijfsadministraties • Startende ondernemers
• Loonadministraties en ZZP’ers
• Advies en begeleiding • Verenigingen en stichtingen
• Belastingaangiften • Particulieren

Ook voor het verzorgen van uw belastingaangifte kunt u bij ons te-
recht. Bel even voor een afspraak (ook ‘s avonds zijn we meestal
bereikbaar).

Wilhelminalaan 9   •   7255 DC Hengelo Gld.   •   Tel. 0575-462216.

Nagel- en schoonheidssalon
Melanie gaat verhuizen.

Vanaf 29 maart is het nieuwe adres:
Borculoseweg 15 te Ruurlo

Om u in de gelegenheid te stellen op het nieuwe
adres een kijkje te nemen staat er een OPEN DAG
gepland op 10 april van 10.00-12.00 en van
14.00-16.00. Iedereen die belangstelling heeft is
welkom. Ook ontvangt iedere bezoeker een at-
tentie. 

Laat uzelf ook eens verwennen op de nieuwe lo-
catie. Gedurende de hele maand april ontvangt u
bij een Lakshmi beauty concept behandeling
een reinigingsmilk t.w.v. € 20.60 helemaal
GRATIS, uiteraard wordt de milk gekozen pas-
send bij uw huidtype. 

Nieuw adres vanaf 29 maart:
Borculoseweg 15, Ruurlo
T. 06-24405107
www.salon-melanie.nl

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een

krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar

achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

Er is al een zitmaaier (97 cm)

voor € 1.475,00 (incl. BTW).

Ook ruime keus

in gebruikt!

Ook leverancier
van Castelgarden

Menu van de maand

“April”
Huisgerookte lamsbout met een frisse
aardappelsalade en mosterdmayonaise

***
Medaillons van speenvarkenfilet met

een saus van gele paprika

***
IJsparfait van Javaanse kaneel met

in gula jawa ingelegde ananas en papaya

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Boezewind.

B. Af-estorvene.

C. Scharmotse.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Maandag werd een echte rode beuk
geplant. De PvdA koos voor een beuk

omdat deze boom voorkomt in het
volkslied van Gelderland. In de taal

der bloemen staat de beuk voor voor-
spoed. De druppels van een beuk zou-
den voor verdraagzaamheid zorgen.
Wat kunnen we nog meer wensen
voor de inwoners van Bronckhorst.

Een rode beuk

Hengelo - Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis
bood de PvdA in februari symbolisch een tak van een rode beuk aan.

Leden van de PvdA planten een rode beuk voor het gemeentehuis.
Veel mensen willen graag Engels leren
spreken, toegespitst op de praktijk,
maar daarvoor moet wel eerst de nodi-
ge basis worden gelegd. Tenminste als
deze niet aanwezig is, aldus de gedre-
ven en ervaren lerares uit Bredevoort.
In principe kan iedereen die Engels
wil leren, deelnemen aan de cursus
Engels voor volwassenen'. Afhankelijk
van het niveau en voorkeur van de cur-
sist wordt er voor een passende in-
stroomgroep gekozen.

Vaak worden gebruiksaanwijzingen
van apparaten in het Engels geschre-
ven en om deze goed te kunnen lezen
besteedt mevrouw Rots hier aandacht
aan. "De technische woorden zijn vaak
niet bij iedereen bekend en dan wordt
het moeilijk om de gebruiksaanwij-
zing goed te bestuderen. Ook bij de
computer komen veel Engelse woor-
den voor en ook hier besteed ik aan-
dacht aan zodat het voor velen een
stuk eenvoudiger wordt te begrijpen
wat er bedoeld wordt. Maar er zijn ook
volwassenen die technische gesprek-

ken moeten voeren, bijvoorbeeld voor
hun werk, en ook zij kunnen bij mij te-
recht".
In navolging van deze cursus heeft
mevrouw Rots zelf studie- en leesboe-
ken technisch Engels ontworpen. Deze
zijn zeer geschikt voor technische be-
drijven en/of mensen die technisch
Engels nodig hebben. De technische
uitleg van bijvoorbeeld machines
wordt makkelijker te begrijpen door-
dat ze in verhaalvorm zijn geschreven. 
De 4-jarige basiscursus omvat vier de-
len en deze worden momenteel gege-
ven in Winterswijk en Bredevoort. In
principe is het mogelijk in te stromen
in al deze groepen, afhankelijk van
het niveau van de cursist. Na de vier
delen/cursusjaren, welke de basiscur-
sus omvat kan de cursist naar de con-
versatie/trainingsgroep.
Voor dit conversatieonderwijs kunnen
ook cursisten geplaatst worden die el-
ders een gelijkwaardige opleiding heb-
ben genoten.
Na genoeg deelname start er een ge-
combineerde beginnersgroep Engels
voor volwassenen computer en tech-
nisch Engels. Bij gesprekken wordt
veel nieuws in het Engels besproken.
De meeste informatie wordt via de
kranten verkregen. In sommige be-
staande groepen zijn nog enkele plaat-
sen vrij, daar kunt u met de nodige
vooropleiding ingevoegd worden.
Heeft u interesse dan kunt u contact
opnemen met Trees Rots-Beusink, Mis-
terstraat 35, Bredevoort, tel. 0543-
451476 / treesrotsbeusink@gmail.com

Gespreksgroep Engels
Nu ook technische leesboekjes
Voor gevorderden heeft mevrouw
T. Rots uit Bredevoort sinds vorig
jaar in het verlengde van de be-
staande 4-jarige opleiding een
nieuwe conversatiecursus Engels
opgezet. De cursus heeft de vorm
van een Engelstalige gespreks-
groep/conversatietraining. Daar-
naast heeft ze ook studie- en lees-
boeken technisch Engels ontwor-
pen.

De Achterhoekrunners is een team
van medewerkers van de Penitiaire In-
richtingen Doetinchem en Zutphen.
Het Achterhoekse team wil met de
‘Run’ geld bijeenbrengen voor de Palli-
atieve Zorg voor Kankerpatiënten. On-
der het motto ‘Toevoegen van leven
aan dagen waar geen dagen meer aan
leven kunnen worden toegevoegd’ wil
het team ¤ 15.000,-- bijeenbrengen (de
teams brachten vorig jaar ¤ 4,5 mil-
joen bijeen) en alle teamleden moeten
hun bijdrage leveren om dit totaalbe-
drag te halen.
Eén van de acties van het team is het
verkopen van loten. Verder organi-
seert ieder teamlid zijn eigen acties.
Herman Luimes uit Hengelo (G) orga-
niseert als actie een benefietmiddag
in café ‘de Tol’ in de Wittebrink. Een

collega, die in de band ‘B’Rock’Olie’
speelt, bood spontaan aan om gratis te
komen spelen. Verder worden er ham-
burgers verkocht, waarvan de op-
brengst naar het doel gaat, is er een
verloting, waarvoor de fa. Slotboom
uit Hengelo (G) een mountainbike be-
schikbaar stelde en kunnen de bezoe-
kers deelnemen aan een prijsvraag om
de eindtijd van het team te voorspel-
len. De afstand van Parijs naar de Cool-
singel in Rotterdam is ongeveer 520
km. De teams geven vooraf op welke
gemiddelde snelheid er waarschijnlijk
gelopen gaat worden. De Achterhoe-
krunners hebben een gemiddelde
snelheid van 12 km/uur opgegeven,
waarmee ze ongeveer 44 uur onder-
weg zijn. Iedere loper moet dus 65 km
lopen. De Achterhoekrunners heb-

ben gekozen om in twee
groepen van 4 lopers te
werken. Na 50 kilometer
(is vier uur) wisselen de
groepen elkaar af en kan
het team 4 uur rusten. In
het groepje van vier
wordt steeds 2 km gelo-
pen om dan weer 6 km
‘in de bus’ te zitten. 

Herman weet uit de erva-
ring van de afgelopen ja-
ren dat dit in het begin
nog wel meevalt. “Je
loopt per 50 km elk 12,5
km in beurten van 2 km. 

Daarna heb je vier uur
rust, maar dit is een rela-
tieve rust, want je zit in
de bus, probeert wel te
slapen, maar er gebeurt
natuurlijk veel om je
heen. Vervolgens moet je
weer 12,5 km, in totaal 5
keer en dan gaat het

wringen”.De benefietmiddag begint
om 16.00 uur en zal tot ongeveer 20.00
uur duren.

Opbrengst voor Palliatieve Zorg

Benefiet voor Roparun Achterhoekrunners

Wittebrink - Ieder voorjaar (Pinksterweekeinde) gaan enkele honderden
teams de uitdaging aan om de afstand van Parijs naar Rotterdam in esta-
fettevorm lopend, dan wel fietsend (als begeleider) af te leggen. De organi-
satie Roparun heeft het maximaal aantal teams op 275 gesteld omdat een
groter aantal zorgt voor verstopping van het wegennet op de route, want
de teams bestaan gemiddeld uit 25 personen, waarvan er 8 in estafette-
vorm hardlopen, vier in estafettevorm fietsen en verder verzorgers, cate-
ring, fysiotherapeuten, een groepsbus.

Deel uit maken van een groep men-
sen, iets kunnen betekenen voor een
ander én een beroep kunnen doen op
een ander. Dit noemen we een net-
werk. Een sterk sociaal netwerk is voor
iedereen belangrijk. Simpelweg om-
dat mensen elkaar nodig hebben. 

Of het nu gaat om samen een hobby
delen, om af en toe een uitstapje te
maken of om vrienden voor het leven.
Maar wanneer je lange tijd voor ie-
mand zorgt, is het vaak moeilijk om
nog momenten voor jezelf in te lassen
en kan het allemaal teveel worden.

Het is dan fijn wanneer je de zorg
kunt delen met vrienden en kennis-
sen. 

Voor mantelzorgers is het opbouwen
van een sociaal netwerk niet altijd
vanzelfsprekend. Soms bestaat hun
netwerk alleen nog uit familieleden
en betaalde krachten die vooral op de
beperking gericht zijn. Toch is er juist
ook bij hen behoefte aan vriendschap,
gezelligheid en een goed gesprek. De-
ze middag geeft Gerrit Koopman tips
om een netwerk uit te breiden en te
onderhouden. Hij is begeleider van

mensen met een beperking en heeft
veel ervaring met netwerken. U kunt
uw eigen ervaringen delen met ande-
re mantelzorgers. 

Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is van harte welkom.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
toegang is gratis en voor de bezoekers
staat de koffie en thee klaar! De man-
telzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers van alle leeftijden.
De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 te Hengelo Gld. en is een ini-
tiatief van de VIT Oost-Gelderland.
Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

'Mantelzorgen doe je niet alleen'
Hengelo - Op dinsdagmiddag 13 april wordt in de Mantelzorgsalon
Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in
Hengelo Gld., een informatiebijeenkomst gehouden over mantelzorgen
vanuit een netwerk.

Ergens in een verre varkensschuur, in
een tijd dat het milieu nog schoon
was, je in de kroeg gewoon mocht ro-
ken en de florijn nog als wettig betaal-
middel gold, werd de basis gelegd voor
deze fijne muzikale bende. Nu, bijna
10 jaar later, is CU een begrip van hier
tot aan Ommen. Graag gezien op fees-

ten en partijen: in de tent, de kroeg of
in de zaal. Voor ieder wat wils, behalve
voor hen die graag meehuilen op de
klanken van Sick&Nimon of Fransje
Bauer. Helaas. CU gaat voor het stevi-
ger meeblerwerk. Vuige gitaren in
Metallica, Foo Fighters en U2. Maar
ook populairder werk van Anouk, Blof
en Bon Jovi. En fijne, minder voor de
hand liggende klanken van bijvoor-
beeld de Kaiser Chiefs, Kings of Leon
en Novastar. En als dat niet genoeg is,
we hebben natuurlijk ook gewoon een
lekkere zangeres. Komt dat zien!

"Live On Stage in Cafe de Zwaan"
Hengelo - CU-Rockband treedt za-
terdagavond 10 april in Cafe de
Zwaan te Hengelo gld. CU - Dé rock-
coverband uit Deventer en omge-
ving!



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 14 van
5 t/m 10 april 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



Kom op 10 april 
gratis compost halen!

Denk aan je toekomst, 
maak van afval geschiedenis!

Het voorjaar is begonnen! Bent u ook al bezig in uw tuin of op uw balkon?
Als u zich nu even inspant, kunt u straks heerlijk genieten van alles wat
groeit en bloeit. Of misschien heeft u wel een heuse groentetuin! Lekker
eten van eigen wortelen en bonen, genieten van de pure smaak en het
plezier van eigen kweek. Compost is een echte bodemverbeteraar.
Hiermee helpt u eenvoudig uw (balkon)tuin nog mooier te worden. En die
compost krijgt u dit jaar van uw gemeente. Als cadeautje voor uw in-
spanningen bij het scheiden van GFT!

EEN PRACHTIGE TUIN DEZE ZOMER

LOCATIES

ALLEEN OP 
VERTOON 
VAN UW 
AFVALPAS!

TIJDEN

Dankzij uw inspanningen is van uw GFT weer mooie compost 

gemaakt. Om u hiervoor te bedanken, kunt u op zaterdag 10 april 

gratis maximaal vijf zakken van 20 liter met GFT-compost 

ophalen. Op = op en de compost is alleen in zakken verkrijgbaar. 

U kunt uw gratis compost ophalen tussen 10.00 en 14.00 uur op 

de volgende locaties op vertoon van uw afvalpas:

GRATISCOMPOST

Zaterdag10 april

OP = OP

Gemiddeld 168 kilo 
GFT per inwoner 

ingezameld 
in 2009

“Het is leuk om een cadeautje te krijgen!
GFT scheiden is een kleine moeite en de compost 
die het oplevert komt goed van pas in de tuin.”

“Het geeft mij 
een goed gevoel
dat ik m’n eigen
GFT als compost 
cadeau krijg”

GFT = waardevolle grondstof

PRIJSVRAAG
Deze zomer genieten van bloemen en kruiden uit eigen tuin? 

“Met compost bloeit
alles veel uitbundiger”

A F V A L V R I J . N L

Meer weten over het scheiden van afval: www.afvalvrij.nl

“We gebruiken compost om de 
 structuur van de grond te verbeteren”

Strooi in uw bloemperk tussen 
uw bloemen en struiken een  
compostlaagje van 1 tot 2 cm.
In het voorjaar strooit u ook op het  
gras een fi jn laagje compost.
Meng in uw moestuin vóór het  
planten of zaaien de compost door  
de grond. Daarna dekt u de grond 
af met een laagje compost.
Meng in bloembakken één deel  
compost met twee delen gewone  
tuinaarde.

Enkele tips voor het
gebruik van compost

Groene stroom uit compost

Een mooie tuin



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.

• 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 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 14, 6 april 2010

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sport-
verenigingen, muziekverenigingen
en ouderenorganisaties kunnen
een bijdrage van de gemeente
krijgen. Om voor zo'n waardering-
subsidie in aanmerking te komen,
moeten organisaties vóór 1 mei
voorafgaand aan het jaar waarvoor
subsidie wordt aangevraagd, een
aanvraagformulier indienen bij de
gemeente. Dit betekent dat uw
'Aanvraag subsidie 2011', vóór 
1 mei 2010 ingediend moet zijn bij
de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid en de 
-verordening van de gemeente op
www.bronckhorst.nl (onder Info-
balie � Zorg en welzijn � Subsidie-
beleid). 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 2011 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie
aan te vragen is verkrijgbaar bij de
publieksbalie in het gemeentehuis
en te downloaden via de website. 

Het originele formulier moet u
terugsturen naar de gemeente. 

Aanvragen per e-mail kunnen wij
helaas niet in behandeling nemen.
Na ontvangst van uw aanvraagfor-
mulier ontvangt u van de gemeente
een ontvangstbevestiging. Informa-
tie over het invullen van de aanvraag
vindt u op het aanvraagformulier
zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op 
31 december 2010.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei

2010 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen wij
deze niet meer in behandeling ne-
men en ontvangt u geen subsidie. 
U kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting in
de gemeenteraad in november

2010. De subsidieplafonds worden
dan ook bekend gemaakt op de
website van de gemeente en op
deze gemeentepagina's.  

Financiële situatie gemeente
De komende jaren krijgt de
gemeente te maken met lagere
inkomsten via het gemeentefonds
en de bouwleges. De kosten gaan
met name op het gebied van de so-
ciale uitkeringen naar verwachting
toenemen. Dit betekent dat wij de
komende jaren moeten bezuinigin-
gen om te komen tot een sluitende
begroting. Op voorhand worden
geen bezuinigingsmaatregelen
uitgesloten, waardoor dit ook gevol-
gen kan hebben voor de hoogte van
de subsidie aan uw organisatie. 
Wij verzoeken u zich voor te bereiden
op een dergelijke situatie en zo
mogelijk andere inkomstenbronnen
te onderzoeken. 

Vragen
Voor vragen over uw subsidie-
aanvraag 2011 kunt u contact 
opnemen met mevrouw 
A. Koster van de gemeente, 
tel. (0575) 75 02 50, 
of mailen naar 
a.koster@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

In 2009 leverden de inwoners van
Bronckhorst gemiddeld 168 kg
groente-, fruit- en tuinresten (GFT)
per persoon in. En dat is fijn, want
van al het GFT dat Berkel Milieu op
haalt, wordt bij VAR in Wilp-Achterhoek
groene energie en compost gemaakt.
Om u te bedanken voor het scheiden
van uw GFT, organiseren de gemeente
en Berkel Milieu op 10 april weer
een speciale Compostdag. Iedere
bezoeker kan dan gratis maximaal
vijf zakken met 20 liter GFT-compost
ophalen. Zo geniet u deze zomer van
een prachtige tuin of kleurrijk bal-
kon met compost van uw eigen GFT! 

Groene energie en compost
Sinds vorig jaar heeft VAR  een spe-
ciale GFT-vergister in gebruik. Als
de installatie op maximale capaciteit
draait, levert deze stroom voor 7.000
huishoudens. Een ander gedeelte
van het GFT-afval wordt omgezet in
compost. Ook het restproduct uit de
vergister wordt weer verwerkt tot
compost. Compost dat u nu cadeau
krijgt! 

U kunt uw gratis compost ophalen
op vertoon van uw afvalpas tussen
10.00 en 14.00 uur op de volgende
locaties: 

• Hengelo (Gld): Gemeentewerf, 
hoek Zelhemseweg/
Molenenk

• Hoog-Keppel: Plein voor de kerk, 
Burg. Van Panhuys-
brink 1

• Steenderen: Sporthal/zwembad,
Pr. Bernhardlaan 3

• Vorden: Groendepot, 
Het Hoge 65

• Zelhem: Gemeentewerf, 
Kampweg 1

Vergeet uw afvalpas niet en kom
snel, op = op! 

Wilt u meer weten over de
Compostdag? Blader door naar
de speciale informatiepagina en
doe mee aan de prijsvraag!

Gratis compost op zaterdag 10 april a.s.
Groen scheiden? 
Daar krijg je iets voor terug!

De vergadering van de commissie
Evaluatie en controle van 14 april
en de vergadering van de commis-
sie Beleidsontwikking van 15 april
2010 gaan, wegens gebrek aan
agendapunten door een demissio-

nair college, niet door. De Agenda-
commissie vergadert op 15 april a.s.
om 18.30 uur in zaal Toren in het
gemeentehuis. 
Deze vergadering is openbaar.

Commissievergaderingen

Duurzaamheid is een belangrijk
speerpunt voor de gemeente
Bronckhorst. De gemeente heeft
daarom studenten van de TU
Eindhoven laten onderzoeken of het
mogelijk is om het stadje Bronkhorst
energieneutraal te maken. 
Op 27 maart jl. presenteerden de
studenten de resultaten van hun on-
derzoek in de Kapel van Bronkhorst
aan belangstellenden. 

De eerste stappen zijn volgens de
studenten te maken door isolatie
en energiezuinige toepassingen. 
Ze gaven toelichting op de mogelijk-
heden van onder andere warmte-
netten, biomassa en zonne-energie.
Ook een waterkrachtcentrale in de
IJssel werd door de studenten als

een serieuze optie naar voren ge-
schoven. 

Hoge respons
Maar liefst 60% van de inwoners
van Bronkhorst vulde de enquête
van de studenten in. De gemeente
gaat samen met de inwoners bekijken
welke ideeën mogelijk uitgevoerd
kan worden. Denk hierbij aan het
gezamenlijk optrekken van de 
inwoners in projecten op gebied van
isolatie of energiebesparing.

Uiteindelijk hopen wij dat Bronkhorst
een voorbeeld voor andere steden
gaat worden.  

Binnenkort is het onderzoeksrapport
te downloaden op onze website.

Presentatie ideeën 
'Duurzaam Bronkhorst'



De monumentencommissie vergadert op 21 april om
09.00 uur in het gemeentehuis, zaal Toren. De vergade-

ring is openbaar. De agenda voor deze vergadering
vindt u op onze website www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Een groot deel van de bestemmings-
plannen binnen de gemeente
Bronckhorst is ouder dan 10 jaar.
Ook zijn er soms grote verschillen
tussen oude en nieuwe plannen
wat betreft opzet en methodiek.
Daarom willen wij alle bestem-
mingsplannen actualiseren. Een
aantal geactualiseerdeplannen is
inmiddels vastgesteld.
In september 2009 zijn wij gestart
met het bestemmingsplan 'Buiten-
gebied Steenderen/Hummelo en
Keppel', ter vervanging van de be-
stemmingsplannen voor de buiten-
gebieden van de voormalige ge-
meenten Steenderen en Hummelo
en Keppel. Hierdoor vormen het
bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden' en het
Landschapsontwikkelingsplan
(LOP) de basis.

Inventarisatiekaarten
De afgelopen periode hebben we
besteed aan dossieronderzoek en
inventarisatie van de bestaande
bestemmingsplannen. Aan de hand
van o.a.actuele digitale ondergron-
den, luchtfoto's en een inventarisa-
tie in het veld is de huidige situatie
vastgelegd. Het huidige gebruik
van percelen (zoals wonen, bedrijf
agrarisch/niet-agrarisch, bos/na-
tuur enz.) is geïnventariseerd en
vastgelegd  op kaarten.

Uw reactie is welkom
De inventarisatiekaarten zijn de
basis voor het nieuwe bestem-
mingsplan. Wij willen eventuele
onjuistheden bij de inventarisatie
graag oplossen voordat wij het be-
stemmingsplan opstellen. U kunt
als bewoner, ondernemer of be-
langhebbende de kaarten inzien en
de vastgelegde situatie van uw ei-
gen (bouw)perceel bekijken. Mocht
u eventuele onjuistheden op het
kaartmateriaal opmerken, dan
kunt u dat bij ons aangeven. Voor
agrarische bouwpercelen geldt
ook dat u als ondernemer even-
tuele wensen ten aanzien van de
ligging, vorm en grootte van het

bouwperceel kunt aangeven als er
concrete bouwplannen bestaan. 

Inloopdagen
Het inzien van de inventarisatie-
kaarten kan tijdens de inloopdagen
of via de website www.bronck-
horst.nl. De inloopdagen zijn van
12 t/m 16 april tijdens de normale
openingstijden in het gemeente-
huis in Hengelo (Gld), zaal Ploeg. U
kunt dan vragen stellen en eventu-
eel direct uw reactie geven. U bent
van harte welkom!

Internet
De inventarisatiekaarten kunt u
ook thuis op uw gemak bekijken
door de website van de gemeente
te raadplegen: www.bronckhorst.nl
� infobalie/ruimtelijke plannen �
Steenderen of Hummelo � Buiten-
gebied Steenderen, Hummelo en
Keppel. U kunt het reactieformu-
lier downloaden, daarop uw even-
tuele reactie invullen en inzenden.

Reactie indienen
Wij verzoeken u uw reactie uiterlijk
20 april 2010 in te dienen.
per e-mail:buitengebiedSteenderen-

Hummelo@bronckhorst.nl
per fax: (0575) 75 05 99
per post: Gemeente Bronckhorst,

afdeling Ontwikkeling,
Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld.)

afgeven: Publieksbalie van het
gemeentehuis, Elderink-
weg 2 in Hengelo (Gld.)

Verdere procedure
Het gaat nu om de inventarisatie en
nog niet om het bestemmingsplan
zelf. U kunt dus nog geen inspraak-
reactie op het bestemmingsplan
geven. Na de inventarisatieronde
stellen wij het voorontwerp be-
stemmingsplan op. Het vooront-
werp ligt dan zes weken ter inzage
met de mogelijkheid een inspraak-
reactie te geven. Over de procedure
houden wij u op de hoogte via deze
gemeentepagina's en via
www.bronckhorst.nl.

Inloopdagen actualisatie bestemmingsplannen
buitengebied Steenderen en Hummelo en Keppel

De beet van een teek kan een bacte-
rie overbrengen die de ziekte van
Lyme veroorzaakt. Huisartsen heb-
ben in 2009 bij circa 22.000 mensen
in Nederland een rode ringvormige
uitslag op de huid vastgesteld, het
eerste teken van de ziekte van Lyme.
Dat zijn 5.000 mensen meer dan in
2005. Ook het aantal mensen dat de
huisarts heeft bezocht vanwege een
tekenbeet is toegenomen. 

Teken zien eruit als platte spinnetjes.
Ze zijn erg klein (1-3 mm) en worden
gemakkelijk over het hoofd gezien.
Ze komen voor in bossen, duinen,
heidegebieden, beschutte weilanden,
parken en tuinen in het hele land. 
Ze leven van het bloed van mensen
en dieren. In de periode van maart
tot en met oktober lopen de meeste
mensen een tekenbeet op, maar
teken komen het hele jaar voor. 

Goed controleren
Een tekenbeet voel je meestal niet.
Bovendien zijn teken erg klein en ze
nestelen zich vaak op warme, voch-
tige plekken waar ze niet zo snel
opvallen. De liezen, oksels en knie-
holtes bijvoorbeeld. Bij kinderen
kruipen ze ook vaak achter de oren,
op het hoofd of net achter de haar-
grens. Bekijk die plekken dus goed.
Als u op de paden blijft en contact
met struiken en lang gras vermijdt,

verkleint u de kans op een teken-
beet. Ook het dragen van kleding die
de huid bedekt is zinvol. Afgezien
van deze maatregelen adviseert
GGD Gelre-IJssel om altijd even op
tekenbeten te controleren na een
uitstapje in het groen. 

Een teek? Pak 'm beet
Een tekenbeet is meestal on-
schuldig, maar kán u ziek maken
als de teek lang vastgebeten in
uw huid zit. Geef de teek dus geen
kans. Een tekencontrole nadat u
in het groen bent geweest, is een
kleine moeite maar erg belangrijk.
Heeft een teek u toch te pakken,
dan kunt u hem eenvoudig zelf
verwijderen.

Verwijderen
Verwijder de teek zo snel mogelijk.
Dit is het allerbelangrijkste.
• Het is niet nodig om alcohol, jodi-

um, olie of andere middelen te
gebruiken voordat u de teek ver-
wijdert. Dit heeft geen effect op
het verwijderen 

• Neem een puntig pincet waarmee
u de teek goed bij de kop kunt
vastpakken (laat het lichaam van
de teek altijd met rust). Er zijn ook
speciale tekentangen te koop om
teken te verwijderen, bijvoorbeeld
bij de drogist of apotheek. Lees
altijd de gebruiksaanwijzing van
het product goed door

• Pak de teek zo dicht mogelijk bij
de huid bij de kop beet en trek
hem er langzaam uit, zonder te
draaien (tenzij anders vermeld in
de handleiding van het product).
Als er een stukje van de monddelen
van de teek in de huid achterblijft,
is dat ongevaarlijk. Dat komt er
vanzelf weer uit, net als bij een
splinter

• Ontsmet het beetwondje met 70%
alcohol of jodium

• Noteer de datum waarop en de
plek op het lichaam waar u gebeten
bent in uw agenda

Herkennen
Na het verwijderen van een teek ver-
schijnt er vaak een rood vlekje op de
huid. Dat is normaal en gaat meestal
vanzelf weer weg. Als er een ring-
vormige uitslag, soms een (blauw-
achtige) vlek op de plaats waar de
teek heeft gebeten verschijnt, kan
dat op de ziekte van Lyme wijzen. 
Ga dan naar de huisarts. Ook is het
verstandig naar de huisarts te gaan
als u na een tekenbeet geen kring
gezien heeft, maar er treden griep-
achtige verschijnselen op. Geef uw
huisarts dan de datum van de teken-
beet door. De ziekte van Lyme is
goed te behandelen met een antibio-
ticumkuur. 

Voor meer informatie kunt u kijken
op de website van GGD Gelre-IJssel:
www.ggdgelre-ijssel.nl, of op de
website van het RIVM:
http://www.rivm.nl/cib/actueel/
nieuws/week-vande-teek.jsp

Een teek? Pak 'm beet!

Op 31 maart jl. vergaderde de ge-
meenteraad, voor de eerste keer in
de nieuwe samenstelling. Tijdens
de vergadering werden de nieuwe
commissieleden van de verschillen-
de fracties benoemd. Een overzicht
van de raads- en commissieleden
vindt u op www.bronckhorst.nl 
onder Bestuur en organisatie �
bestuur � gemeenteraad.

Benoeming commissieleden

De vergadering werd bijgewoond
door speciale gasten van de raad,
waaronder deze keer de Participatie-
raad Bronckhorst. Zij kregen voor
aanvang van de vergadering van
enkele raadsleden een uitgebreide
uitleg over de raad, het raadswerk
en de komende vergadering. 

De raadsvergadering begon met de
beantwoording van vragen van de
VVD en D66 over de nieuwbouw van
de Piersonschool en Rozengaards-
weide in Hengelo. Wethouder Boers
deed verslag van het doorlopen tra-
ject en de huidige stand van zaken.
Tijdens de raadsvergadering is
onder andere gesproken over de
volgende onderwerpen:

• Verzoek financiële bijdrage
Achterhoekse Paardedagen
Vanwege financiële problemen
zijn de Achterhoekse Paarde-
dagen in 2009 niet door gegaan.
Inmiddels is er een nieuw bestuur
aangetreden, die dit grootste
buiten paardensportevenement
nieuw leven in wil blazen. Met
behulp van een extern bureau
hebben zij een plan opgesteld
voor een professionele aanpak.
Om dit plan te kunnen realiseren
vragen zij een financiële bijdrage
van de gemeente. De raad stemde
in met het beschikbaar stellen
van een bijdrage van € 25.000
voor de herstart en een eenmalige
garantiestelling van € 25.000

• Garantstelling lening bouw
kleedlokalen en kantine
voetbalvereniging HC'03
Om het sportcomplex van HC'03
in Achter-Drempt te laten voldoen
aan de eisen van deze tijd is
nieuwbouw van kleedkamers en
kantine nodig. De raad wordt ge-
vraagd garant te staan voor een
lening van € 125.000, met een
looptijd van maximaal 20 jaar.
Voorwaarde voor deze garantstel-
ling is dat de stichting waarborg-
fonds sport garant staat voor een
aanvullend bedrag van € 125.000

• Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2010
De raad stelde de verordening
voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning unaniem vast, als

kader waarbinnen de gemeente
(individuele) voorzieningen aan
ondersteuningsvragers verleent. 

• Trouwbeleid gemeente
Bronckhorst 2010

In Bronckhorst zijn, naast het ge-
meentehuis, een aantal bijzonde-
re locaties als trouwlocatie aan-
gewezen: museum Smedekinck in
Zelhem, kasteel Keppel in Laag-
Keppel, de kapel in Bronkhorst en
kasteel Vorden in Vorden. De raad
stemde in met het nieuwe trouw-
beleid, waardoor huwelijken voor-
taan ook mogelijk zijn in een loca-
tie naar keuze. Hieraan zijn extra
kosten verbonden (75 euro), bo-
venop de normale gemeentelijke
trouwleges. Ook wordt het dan
mogelijk een buitengewoon amb-
tenaar van de burgerlijke stand
uit een andere gemeente het hu-
welijk te laten voltrekken. Daar-
naast stelde de PvdA voor om de
behoefte aan trouwen op zondag
op enig moment onder inwoners
te inventariseren

• Bestemmingsplan aardgas-
transportleiding Noord-Zuid
Project Gasunie
De Gasunie is van plan een aard-
gastransportleiding aan te leggen
tussen Ommen en Angerlo, waar-
voor bestemmingsplanherzienin-
gen op het tracé in verschillende
gemeenten noodzakelijk zijn. 
In Bronckhorst wordt het tracé
gebundeld met de bestaande
leidingen en komt het onze
gemeente in het noordwesten bij
Vierakker binnen. In zuidelijke
richting loopt het door het buiten-
gebied dicht langs de kernen
Steenderen (oostzijde), Achter-
Drempt (noordwestzijde) en Voor-
Drempt (westzijde). Er zijn geen
reacties op de plannen binnen-
gekomen en de raad stelde het

bestemmingsplan ongewijzigd
vast 

• Verordening leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is bedoeld om
kinderen het recht op onderwijs
te bieden. Binnen de gemeente
maken ongeveer 350 leerlingen
gebruik van leerlingenvervoer. De
raad stelde de nieuwe verordening
2010 vast, aangepast aan nieuwe
ontwikkelingen en ervaringen en
onderwijskundige veranderingen

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering, verwijzen wij u naar
de website van de gemeente onder
Bestuur en organisatie � vergader-
stukken � gemeenteraad. 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 29  april 2010.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Bouwvergunningen 
• Bronkhorst, Boterstraat 8, vergroten schutting
• Drempt, Zomerweg 65, veranderen woning 
• Halle, Halsedijk 13, vernieuwen gevels
• Hengelo (Gld), Boeijinkweg 6, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 13, plaatsen tijdelijke woonunit 
• Hummelo, Dorpsstraat 8, bouwen tuinhuisje 
• Zelhem, Zevenweg 3, vergroten woning
• Zelhem, Aaltenseweg 4, plaatsen antenne ten behoeve van mobile communicatie
• Zelhem, Abraham Kuyperstraast 11, vergroten woning

Kapvergunningen
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 24A, 3 platanen (verplanten)
• Hengelo (Gld), Iekink 15, 1 Goudiep
• Hengelo (Gld), Rijnweg/Venneweg, diverse bomen (zie verleend)
• Vorden, Stationsweg 24, 1 perenboom
• Zelhem, Jan Steenstraat 112, 2 Haagbeuken

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locaties plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Achterhoekse Paarde-

dagen, 11 t/m 25 mei 2010, stichting Concours Hippique Zelhem.
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari t/m 31 december 2010,

café Nijhof
• Hengelo (Gld), afsluiten van diverse wegen in het centrum i.v.m. de jaarlijkse kermis, 12 t/m 

19 juli 2010, schutterij Eendracht Maakt Macht.
• Laag-Keppel, Dorpsstraat, openlucht toneeluitvoering, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

29 augustus 2010 van 12.00 tot 18.00 uur, Pallandt van Keppel stichting
• Laag-Keppel, kasteeltuinen, jazz-festival, 1 augustus 2010 van 11.00 tot 19.00 uur, ontheffing

art. 35 Drank- en Horecawet van 12.00 tot 19.00 uur, catering & organisatie De Geldersche poort
• Vorden, marktplein en gedeelte Dorpsstraat, Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi, 20 augustus

van 17.30 tot 23.00 uur, afsluiten marktplein van 12.00 tot 23.00 uur, gedeeltelijk afsluiten
Dorpsstraat van 17.30 tot 22.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op marktplein van
17.30 tot 23.00 uur, plaatsen toegangspoort op de Dorpsstraat bij de rotonde met de
Ruurloseweg, 21 juni t/m 17 september 2010, stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, besloten feest op 28 mei van 20.00 tot 00.30 uur en Aviko
Olympics Vorden op 29 mei van 13.00 tot 24.00 uur, plaatsen van een tent, 28 en 29 mei, afsluiten
Oude Zutphenseweg (nabij zwembad) en Enzerickweg, tussen de Hamelandweg en de
Wildenborchseweg, 29 mei 2010, voetbalvereniging Vorden

• Zelhem, café Susebeek- 't Wolfershuus, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat
van 1 januari t/m 31 december 2010, S.A. Jolink

• Zelhem, diverse terreinen aan de Oosterwijkweg, Achterhoekse Paardedagen, 22, 23 en 24 mei,
perceel aan de Oosterwijkweg, tijdelijke gebruiksvergunning feestpaviljoen, 22 t/m 25 mei,
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 21 t/m 24 mei, ontheffing groepskamperen, 20 t/m 
25 mei, voor diverse wegen diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 22 t/m 24 mei 2010,
stichting Concours Hippique Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 29 maart 2010:
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 3, plaatsen balkonhek
Verzonden op 30 maart 2010:
• Vorden, de Boonk 4, vergroten woning
Verzonden op 31 maart 2010: 
• Hengelo (Gld), De Heurne 23, bouwen serre
• Zelhem, Dr. Grashuisstraat 3, veranderen terrasoverkapping

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 maart 2010:
• Halle, Halseweg 61, veranderen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Ambachtsweg 10, vergroten bedrijfsgebouw, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet
Verzonden op 30 maart 2010: 
• Drempt/Laag Keppel, plaatsen vijf stuks afmeervoorzieningen in de Oude IJssel
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 8, aanpassen interieur kerk

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud:
• Halle, Aaltensweg 34
• Halle, Halle-Heideweg 36
• Halle, Molenweg 3
• Halle, Varsseveldseweg 7
• Hengelo (Gd), Kervelseweg 36
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3
• Hummelo, Broekstraat 13
• Vorden, Almenseweg 39
• Vorden, Onsteinseweg 11
• Zelhem,. Potronsdijk 5A
• Zelhem, Wolfersveenweg 25

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei 2010 van 19.30 tot 20.30 uur zijn

de Synagogestraat en de Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Kervelseweg, afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer  

• Hengelo (Gld), tijdens Koninginnedag op 30 april 2010 van 09.00 tot 18.00 uur, zijn de Spalstraat,
tussen het Iekink en de Ruurloseweg, de Kerkstraat en de parkeerplaatsen bij De Spannevogel,
Expert, het Museum 1940-1945 en aan de Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer. Verder is

Verleende vergunningen

een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer ingesteld via de Rondweg, de Vordenseweg
en De Heurne

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest van 26 juni 14.00 t/m 27 juni 2010 01.30 uur is de Middenweg,
vanaf de rotonde met Torenzicht tot aan het speelterrein aan de Vloed/Middenweg afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hoog-Keppel, tijdens de kunst-, antiek- en rommelmarkt op 13 mei 2010, zijn van 08.00 tot
18.00 uur de Burgemeester Vrijlandweg, tussen de ingang naar de parkeerplaats en de
Monumentenweg, de Burgemeester van Panhuysbrink, de Monumentenweg, tussen de 
Van Schuylenburchweg en de Prinsenweg, de Schoolstraat ter hoogte van de kruising met de
Monumentenweg, de Prinsenweg, tussen de Brinkenhorst en de A.G. Noyweg en de Dubbeltjes-
weg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt een
stopverbod aan beide zijden van de weg op de Rijksweg (N317) incl. de Parallelweg tussen de
bebouwde kom van Laag-Keppel en de inrit naar Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, de Jonker Emilweg,
de Schoolstraat, de Van Schuylenburgweg, de Brinkenhorst, De Waay, de Valkenbos, Het Ven,
de A.G. Noyweg, de Doesburgsepad, de Dubbeltjesweg, de Hessenweg en de Prinsenweg. 
Op de Rijksweg (N317) inclusief de Parallelweg, tussen de bebouwde kom van Laag-Keppel en
de inrit naar Rijksweg 50 in Hoog-Keppel, geldt een inhaalverbod en een snelheidsbeperking.
Op de Rijksweg (N317) vanaf Laag-Keppel bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg wordt een
gebod tot het volgen van de verplichte rijrichting ingesteld, evenals op de Rijksweg (N317) vanaf
Doesburg bij de afslag Burgemeester Vrijlandweg. Tevens zijn de Monumentenweg vanaf de
Rijksweg, tussen de Rijksweg en de Hessenweg, de Hessenweg vanaf de Monumentenweg,
tussen de Monumentenweg en de Burgemeester Vrijlandweg, tijdelijk éénrichtingswegen.

• Vorden, tijdens de weekmarkt van 28 april 18.00 t/m 29 april 2010 16.00 uur is het marktplein,
aan de Dorpsstraat afgesloten voor alle verkeer

• Vorden, tijdens het straatfeest van 5 juni 14.00 t/m 6 juni 2010 10.00 uur is de Mulderskamp
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Keijenborg, tijdens Koninginnedag op 30 april 2010 is van 10.00 tot 14.00 uur de Pastoor Thuisstraat,
tussen de Geltinkweg en de Sint Jansstraat, afgesloten voor alle verkeer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie.

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. 

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

Verzonden op 30 maart 2010:
• Vorden, Baakseweg 6, voor het veranderen van het koetshuis tot theeschenkerij en voor een

inrichtingsplan omgeving koetshuis en moestuin

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 maart 2010:
• Zelhem, Huusakker 11, bouwen woning
Verzonden op 31 maart 2010:
• Vorden, Galgengoorweg 24, bouwen bedrijfswoning

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

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

Rijksmonumentenvergunningen

Voorbereiding bestemmingsplannen (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden.
• 'Hengelo (Gld), Berkenlaan 41 t/m 47'. Het plan heeft betrekking op het realiseren van woning-

bouw op de voormalige woonwagenlocatie
• 'Hengelo (Gld), Winkelskamp Oost'. Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van bedrijven-

terrein Winkelskamp ten oosten van de Zelhemseweg en ten zuiden van de Winkelsweg
• 'Hummelo, De Woordhof'. Het plan heeft betrekking op het realiseren van woningbouw op de

voormalige schoollocatie De Woordhof
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd wordt de nog te volgen herzieningsprocedure gepubliceerd, komen
stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 25 februari 2010 het bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'
vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. 
De wijzigingen betreffen het volgende: 
• gewijzigde regeling voor archeologie in verband met beleid van hogere overheden
• specifieke regeling voor camping Pluimerskamp voor niet aan de camping gerelateerde horeca

als ondergeschikte activiteit
• specifieke regeling voor de positie van vrijstaande woningen in 't Soerlant IV

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg 

• de regeling voor mantelzorg is bij rechte in het plan opgenomen
• reparatie van enkele technische, tekstuele en inhoudelijke onvolkomenheden op de verbeelding

en in de regels en toelichting

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse bestemmingsplannen door één nieuw
bestemmingsplan voor de kern Zelhem.

Het bestemmingsplan ligt van 8 april t/m 19 mei 2010 voor een ieder ter inzage. U kunt het plan
op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00864-VG01.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimte-
lijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00864-/NL.IMRO.1876.BP00864-VG01

• 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

U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen.

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, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft,
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 vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
• Drempt, Kerkplein 2, voor de uitoefening van een kapsalon aan huis, geldend bestemmingsplan

'Voor-Drempt 1995'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 april t/m 19 mei 2010 
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie.
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.

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

Besluit tot plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen: 
• Bronkhorst, Veerweg 1

Besluit tot niet plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten niet op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen: 
• Hummelo, Van Heeckerenweg 1A (schuur)
• Steenderen, Dorpsstraat 31

Besluit tot wijzigen objectbeschrijving van objecten op de gemeentelijke
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de objectbeschrijving van de volgende objecten te
wijzigen: 
• Zelhem, Meeneweg 1 (een deel van de beschrijving, berkenbomen)

Monumenten

Besluit (art. 8.25 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 7 april t/m 19 mei 2010 tijdens de openingstijden
het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Okhorstweg 3, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer inge-
trokken omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking
b. de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerp-beschikking                          
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte

van het ontwerp zijn aangebracht                         
e. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest

eerder zienswijzen in te brengen         
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.  

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de beroeps-
termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art 20.3 Wm).

Wet Milieubeheer

Beleidsregel voor ambtshalve vermindering van gemeentelijke belastingen 
B en w van Bronckhorst hebben op 23 maart 2010 de 'Beleidsregel voor ambtshalve vermindering
van gemeentelijke belastingen' vastgesteld.
Deze beleidsregel treedt in werking op 7 april 2010. De stukken liggen voor iedereen ter inzage
bij de publieksbalie in het gemeentehuis en zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
Ook zijn de veronderingen gratis te dowloaden via www.bronckhorst.nl � infobalie � gemeentelijke
belastingen onder Snel naar � Regelgeving � Financiën en economie.

Verordening
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde in zijn vergadering van 31 maart 2010 de Leges-
verordening Bronckhorst 2010 vast.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 april 2010 en kunt u tijdens openingstijden
inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De verordening kunt u ook inzien op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Digitaal loket � Regelgeving
� Financiën en economie.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 29 maart 2010 en liggen van 8 april t/m 
19 mei 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbaliein het gemeente-
huis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

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

www.eefjansen.nl

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

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

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

op 9 en 10 april

Dorpsstraat 33
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15%
korting

op uitlaten
en gratis montage

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s

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.

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 31 maart 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen
06-10947866
www.cornelisseninstallatie.nl
info@cornelisseninstallatie.nl

Tijdens ons OPEN HUIS is er weer veel te zien op het gebied van 

keukens, sanitair, verbouw en nieuwbouw. Een kok demonstreert de 

nieuwste SIEMENS keukenapparatuur. Bekijk met een hapje en drankje, 

terwijl de kinderen zich kunnen vermaken in de nieuwe speelhoek, 

ons gevarieerde aanbod KEUKENS EN BADKAMERS of laat u informeren 

over BOUWEN OF VERBOUWEN VAN UW WONING.
Bovendien krijgt u bij aanschaf van een keuken of een badkamer in de 

ACTIEPERIODE*, naast de toch al scherpe prijs, een GRATIS espresso 

apparaat. Meer informatie is te vinden op www.bruggink-bv.nl
OPENINGSTIJDEN TIJDENS OPEN HUIS: vrijdag 9 april 09.00 - 21.00 uur, 
zaterdag 10 april 09.00 - 16.00 uur, zondag 11 april 11.00 - 16.00 uur. 

FEESTELIJK OPEN HUIS BIJ BRUGGINK!
VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAG 9, 10 EN 11 APRIL A.S. 

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl
* Actieperiode 9 april t/m 15 mei 2010. Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Boezewind: Harde wind.
"Gao maor um de heerd zitten; buten is 't boezewind en jach-
snee."

B. Af-estorvene: Overleden.
"De vrouwe is 'm kort nao den trouwdag af-estorvene."

C. Scharmotse: Uitbrander. 
"Dee deerne kreeg van der vader toch ne scharmotse."

In het weekend van 10 en 11 april is er
een voorjaarsshow van diverse tuin-
machines bij  Rouwenhorst bos- en
tuinmachines aan de Zwarteveenweg
te Barchem.  Tijdens deze show is het
bedrijf geopend van tien uur `s mor-
gens tot vijf uur `s middags.  In het as-
sortiment maaiers vindt u modellen
voor iedere tuin en gebruiker, van
elektrische  maaiers tot smalspoort-
rekkers. Maar ook diverse andere tuin-
machines zoals o.a. heggenscharen,
bosmaaiers, trimmers en kettingza-
gen.  Elke model is gemaakt om uw
werkdag gemakkelijker te maken en
een fantastisch gazon  op te leveren. 

NIEUW : serie producten Pellenc met
professionele accutechniek. Nieuw
zijn de producten van Pellenc, zoals
heggenscharen, snoeischaren en ket-
tingzagen,   met een uniek professio-
neel accutechniek.  Met deze machi-
nes kunnen professionele  gebruikers
onder veel betere omstandigheden
voor zichzelf en hun omgeving wer-
ken.  Ze zijn krachtig, snel, slijtvast,
licht, reukloos, geluidsarm, zonder
motorvibratie, ergonomisch en  zeer
zuinig in energiegebruik. Brandstof
bijvullen is niet langer nodig.  Pellenc

machines kennen geen startproble-
men en hebben minimaal onderhoud
nodig. Deze machines dragen bij aan
bescherming van het milieu, veroorza-
ken geen geluidshinder  voor de omge-
ving, verbruiken geen fossiele brand-
stoffen en verhogen de productiviteit
en rentabiliteit. De accu's worden gele-
verd met een comfortabele draaggor-
del en hebben een intelligent laadsys-
teem. Een Pellenc ULB accu verdient
zich snel terug,omdat hij een enorme
besparing in brandstofkosten oplevert
. U bent verzekerd van een hoogver-
mogen accu die volkomen veilig is,
een lange levensduur heeft en voor  al-
le Pellenc gereedschappen geschikt is.

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

VERTICUTEERMACHINES
Voor een goede beluchting en het ver-
wijderen van onkruid en mos is het
belangrijk het  gras minimaal één-
maal in het maaiseizoen te verticute-
ren. Een verticuteermachine is bij
Rouwenhorst te huur en te koop. 

Laat er in ieder geval geen gras over
groeien en ruil uw maaier nu in of
laat u informeren welke machine ge-
schikt voor uw tuin is. Rouwenhorst
staat voor u klaar met koffie en een
goed advies. Rouwenhorst bos- en
tuinmachines, Zwarteveenweg 1 te
Barchem, tel. 0573-258094. Website:
www.rouwenhorst-barchem.nl

Voorjaarsshow 10 en 11 april

Rouwenhorst 
bos- en tuinmachines
Barchem - Een goede service, een
gemoedelijke sfeer en klantvrien-
delijkheid staan bij Rouwenhorst
hoog in het vaandel. Door gespeci-
aliseerde vakkennis en jarenlange
ervaring zijn ze in staat  u een goed
advies te geven en uw tuinmachi-
nes, van welk merk dan ook, vak-
kundig te repareren en te onder-
houden.

Het exploitantenpaar Elice en Gerrit
Wolf geven op deze unieke locatie bo-
vendien regelmatig kunstenaars de ge-
legenheid hun werk te laten zien. De
komende maanden betreft het schil-
derijen van Marian Groot Wassink uit
Vorden. 

Iedereen heeft ongetwijfeld iets crea-
tiefs in zich en kan zich hierin ook
ontwikkelen. Als je van nature de gave
hebt om wat je ziet in je omgeving in
je op te nemen en te gebruiken geeft
je dit wel een voorsprong. Het gevoel
van de eerste schilderlessen die Mari-
an vanaf haar 10e jaar kreeg van Géla
Kurz zijn zondermeer belangrijk ge-
weest m.b.t. het maken van een keuze
in opleiding en beroep. Als middelba-
re opleiding wordt het dan ook MDGO
Mode en Kleding waarbij de basisken-
nis in grafische vormgeving als vak, la-

ter haar beroep wordt. In de hobby
schilderen zijn duidelijk de professie
'grafisch ontwerpen'  en de genoten
opleiding te herkennen. Gevoel voor
vorm, kleur en materiaal samenge-
voegd in iets eigens, iets anders. 
De werken bestaan voor het meren-
deel uit zg. Mixed Media, waarbij be-
halve acryl, gebruik van fotomateri-
aal, goud en zilververf, stoffen en 'nep'
edelstenen is terug te vinden. Als in-
spiratiebron hebben film, muziek,
opera en aansprekende (historische) fi-
guren en/of beroemdheden gediend.
Op het eerste gezicht liefelijk, maar
met een scherp randje. Een mooie
aanvulling om van te genieten. 

De schilderijen zijn nog te bezichtigen
tot 30 mei bij de Hanze-Stadsbrouwe-
rij, Houtmarkt 56b te Zutphen. Info:
www.mariangrootwassink.nl

Hanze-Stadsbrouwerij

Expositie Marian Groot Wassink

Zutphen - Kenners weten inmiddels dat het in de Hanze-Stadsbrouwerij
heerlijk vertoeven is. Niet alleen om de vele speciaalbieren van hoge
gisting te proeven, maar ook voor een kopje koffie, een lunch of diner.

Zoals op de foto van deze week te zien
is, stond in het centrum van Vorden
een groot aanwijzingsbord richting
Winterswijk. De rijksweg van Zutphen
naar Winterswijk is in de jaren 1826-
1830 aangelegd, maar het oude onre-
gelmatige verloop is nog duidelijk
zichtbaar. Men kende nog geen rond-
wegen en het verkeer ging dwars door
het dorp. Herbergiers waren daar ove-
rigens erg blij mee. In de periode tot
1850 werd deze rijksweg aanzienlijk
verbeterd en dat had een positieve uit-
werking op de bedrijvigheid voor de
plaatsjes aan of kortbij deze belangrij-
ke weg. Vooral het in de 80-jarige oor-
log belegerde vestingsstadje Groenlo
kon daar van profiteren. Er kwam in
Groenlo onder andere een redelijk flo-
rerende textielindustrie op gang, zo-
als ook elders in Oost-Nederland. Een
opvallende tak van de textielnijver-
heid was het spinnen van wol en het

breien van kousen, sokken, mutsen en
wanten. Wie kent niet de bekende
Grolsche wanten? Het spin- en brei-
werk werd vooral door de armen in
Groenlo als huisnijverheid gedaan. In
de tweede helft van de 19e eeuw werd
Groenlo aangesloten op het spoorweg-
net, hetgeen een positieve uitwerking
had op de bedrijvigheid. Groenlo was
door middel van een stoomtram aan-

gesloten op het station Lievelde van de
lijn Zutphen-Winterswijk. Heeft u ook
een oude foto of een verhaal over hoe
het vroeger was? Reageer dan s.v.p.
aan de heer Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH Zelhem. Bellen kan ook via
06-22099960. Het e-mailadres voor het
stellen van vragen en het aanleveren
van onderwerpen en oude foto’s is:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (132)

Op 14 april om 20.00 uur is er een in-
formatieavond gepland voor de vrij-
willigers. De heer D. Korenblek van
de KNBLO is uitgenodigd om toelich-
ting te geven en vragen te beant-
woorden.

Dit vindt ook plaats in de kantine
van Zorgboerderij De Mettemaat aan
de Varsselseweg is Hengelo. Er heb-

ben zich gelukkig al een aantal men-
sen opgegeven om ons te helpen,
maar u/jij kunt ook vrijwilliger zijn
en toch de vierdaagse lopen. Vrijwil-
ligers zijn onder meer nodig voor in-
schrijvingen, verkeersregelaars,
stempelen, maar ook de vierdaagse
promoten en eventueel helpen om
sponsors te zoeken, routes uittypen,
stukje voor de krant schrijven en der-
gelijke. Wilt u meer informatie dan
kunt u bellen met Jolanda Bannink,
tel. 0575-464510, Henriët Hiddink,
tel. 06-13746503 of Joke Groot Roes-
sink, tel. 0575-463289.

Iedereen die ons wel wil helpen is
uitgenodigd 14 april om 20.00 uur in
de kantine van Zorgboerderij De
Mettemaat, Varsselseweg 4-6 in Hen-
gelo Gld.

14 april informatieavond
voor vrijwilligers
Hengelo - Nog een paar maand en
dan is het zover. De eerste avond-
wandelvierdaagse weer in Henge-
lo. Ondertussen zijn er een aantal
zaken die geregeld moeten wor-
den. Op 7 april komt de notaris
op Zorgboerderij De Mettemaat
om van de organisatie een stich-
ting te maken onder de vlag van
de KNBLO.

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

Plaats reserveren noodzakelijk (tel.
0575-465395) Op het programma
staan werken van Edvard Grieg, Hugo
Wolf, Francis Poulenc en een zevental
Engelse componisten.

Van Grieg worden de zes liederen opus
48 op teksten van Duitse dichters ge-
zongen. Van Wolf brengen zij vervol-
gens een keuze van 8 juwelen uit
diens schat van maar liefst 53 liederen
op teksten van Edward Morike. Dan,
na de pauze, in een geheel ander idi-
oom, komen zij met Poulencs suite
van 9 liederen op gedichten van Paul
Eluard, getiteld Tel jour, telle nuit, en
ten slotte met een blok van 7 Engelsta-
lige songs uit de eerste helft van de vo-
rige eeuw. De zangeres Marijke Groe-
nendaal blinkt uit in diverse muzikale
genres, maar voor het lied-vak is zij
wel heel speciaal gedisponeerd.
Haar natuurlijke muzikaliteit, de goe-
de beheersing van haar mooie stem,
haar zuivere intonatie, tekstbegrip,
stijlgevoel en ongekunstelde, overtui-
gende voordracht maken haar tot een
liedzangeres pur-sang.
Als duo met haar vaste begeleider Ja-
cob Engel geven zij regelmatig, en met
veel succes, recitals, voornamelijk in
het westen van het land. Hun komst
naar Vorden biedt een buitenkans om
ook hier een avondlang een verrukke-
lijke muzikale ervaring te beleven.
Voor locatie : www.evelien-art.nl

Liederenrecital
in Lindese Laak
Vorden - Vrijdagavond 16 april ko-
men sopraan Marijke Groenendaal
en pianist Jacob Engel naar Vorden
voor een liederenrecital in de De
Lindense Laak aan de Zomer-
vreugdweg nr.3 te Vorden.

Sacha brengt de diep helende
kracht van de ziel in je naar boven,
hij legt uit hoe je meer vanuit hart
en ziel kunt leven en vult je met de
liefdevolle energie van de bron. De
sessies duren een uur en de kosten
bedragen, inclusief digitale op-
name van je reading € 99,--. 
Nadere informatie en boekingen
kunt u regelen via de website
www.soulwise.nl. Sacha spreekt
vloeiend Nederlands en Engels.

Soul
Readings
Doetinchem - Op 26 en 27 april
verzorgt Sacha Knop Soul rea-
dings in Doetinchem.



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

Het team zorgde in haar eerste jaar
voor veel reacties en enthousiasme en
dat leidde tot het voornemen om in
2010 een aantal nieuwe activiteiten
rondom het meisjesvoetbal te organi-
seren. Één van deze activiteiten is het
organiseren van een voetbaltoernooi
voor meisjesteams op zaterdag 29 mei.
Voor het toernooi hebben zich 10
teams ingeschreven en het belooft dus
een onvergetelijke dag te worden voor
speelsters, begeleiding, maar ook ou-
ders en familieleden en verdere toe-
schouwers.

Aan het toernooi wordt deelgenomen
door de teams EMOS Enschede (2
teams), AZC Zutphen (2 teams), Warns-
veldse Boys, PAX Hengelo (G), VVG ’25
Gaanderen, Sprinkhanen Nieuw Dijk,
Zelos en natuurlijk het eigen meisjes
E-pupillenteam van V.V. Zelhem.

Er wordt gespeeld in 2 poules van 5
teams, de nummers 2 van de twee
poules spelen om plaats 3 en 4 en de
nummers 1 van iedere poule spelen
de finale. Het toernooi begint om 9.00
uur en zal tot ongeveer 13.00 uur
duren.

De toernooicommissie heeft aan het
toernooi een goed doel verbonden en
is bezig sponsors te vinden voor de
Stichting MAX. De Stichting MAX
bouwt samen met de lokale bevolking
van Bangladesh waterputten. 

De combinatie van drinkwatervoorzie-
ningen, latrines en voorlichting is de
meest efficiënte manier om ziektes te
bestrijden en kinderen in Bangladesh
een toekomst te geven. Daarbij werkt
de Stichting MAX zo, dat er geen over-
headkosten zijn, want die worden

door de bestuursleden van zelf be-
taald. Elke Euro die binnenkomt, gaat
dus daadwerkelijk naar waterprojec-
ten. Een waterput adopteren kost ¤
350,--. Hiermee kan de Stichting MAX
een heel dorp van water voorzien. Kijk
voor nadere inlichtingen van de Stich-
ting MAX op www.stichtingmax.nl.
Wellicht lukt het om één of meerdere
waterputten te realiseren met de
naam Zelhem er op.

Wilt u het toernooi sponsoren, neem
dan contact op met de toernooicom-
missie, Luc van Amerongen, De Gaul-
lestraat 96, 7002 DZ Doetinchem, tel.
0314-843993 of 06-28207224. Reageren
kan ook per email op amerongenlu-
cas@gmail.com. Het sponsoren van
het toernooi kan op verschillende ma-
nieren van bedrijfsreclame in het pro-
grammaboekje tot het plaatsen van
vlaggen of borden, een sponsorpakket
of door uw naam of bedrijfsnaam aan
dit toernooi te verbinden. U kunt ook
een materiële bijdrage aan het toer-
nooi leveren door een prijs voor de ver-
loting beschikbaar te stellen. Natuur-
lijk zijn ook particuliere giften van
harte welkom.

Meisjes voetbaltoernooi 
bij V.V. Zelhem
Zelhem - Op zaterdag 29 mei verzorgt voetbalvereniging Zelhem een E-pu-
pillen toernooi voor meisjes op sportpark ‘de Pol’ in Zelhem. Het vrou-
wenvoetbal in Nederland is in opmars en voetbalvereniging Zelhem vindt
het belangrijk om naast het damesteam en het meisjes juniorenteam ook
de meisjespupillen de kans te geven om de voetbalsport te beoefenen. In
2009 werd een meisjes E-pupillen team gestart, dat zowel in de zaal als op
het veld actief is.

We hebben ervaren dat particuliere
klanten andere behoeften hebben en
andere diensten verlangen dan zakelij-
ke klanten. Daarom vinden wij het tijd
worden om ons meer te gaan speciali-
seren en breiden wij ons uit met een
zakelijke tak. Deze nieuwe zakelijke
tak zal onder leiding van Jeroen Brum-
melman vorm gaan krijgen onder de
naam ITsatWork, IT support at Work

oftewel IT ondersteuning voor bedrij-
ven. De particuliere markt zal onder
de bekende naam HelpatHome voort-
gezet worden door Robert Gerritsen.
Een nauwe samenwerking tussen bei-
den zal in stand blijven voor een opti-
male afstemming.

Op deze manier hopen wij iedereen
nog beter van dienst te kunnen zijn

door ons volledig te kunnen richten
op ofwel de zakelijke ofwel de particu-
liere markt. 
De klant zal steeds met eenzelfde (con-
tact)persoon te maken hebben, wat tot
een snellere en een meer efficiënte
werkwijze zal leiden, wat de bekende
slogan “service aan huis en aan de
zaak” op een nog hoger niveau zal
brengen. Voor meer informatie over
onze producten en diensten verwijzen
wij u graag naar onze websites!
www.helpathome.nl
www.itsatwork.nl

HelpatHome bestaat 10 jaar

Hengelo - In die 10 jaar is HelpatHome, bekend als het bedrijf met compu-
terservice aan huis en aan de zaak, uitgegroeid tot een volwassen bedrijf
dat zowel de particuliere als de zakelijke klant van dienst is.

Zo net na de paasdagen toch een ide-
aal moment om met een groep samen
af te slanken en de zomer zonnig tege-
moet te kunnen zien. In 12 bijeenkom-
sten krijgt men tips en adviezen en

steun bij de methode. Het wekelijks sa-
menkomen en wegen is een stok ach-
ter de deur die net dat zetje kunnen
geven om een goed resultaat te beha-
len. Daarnaast kan de inzet ook nog
eens beloond worden met een leuke
geldprijs. In de zojuist afgeronde groe-
pen waren de resultaten en de sfeer
erg goed te noemen. Voor meer infor-
matie en/ of aanmelden kan men con-
tact opnemen met Nieske Pohlmann
(06) 54 32 66 69.

Laatste kans opgave 

Weightloss Challenge
Keijenborg - Deze week is de laatste
kans om op te geven voor de
Weightloss Challenge van ge-
wichtsconsulente en Onafhanke-
lijk Herbalife Distributeur Nieske
Pohlmann.

Tentoonstelling 'Landscape as 
object' in Galerie Espace Enny
Tot en met 24 april staan landschap-
pen centraal in de tentoonstelling van
de kunstenaars Kees Bierman en Eugè-
ne Terwindt. De fascinatie van Bier-
man voor de opvallende vanzelfspre-
kendheid van objecten in het land-
schap, toont hij als transparante
bouwsels van gelast staaldraad. De
schilderijen van Terwindt laten het
landschap boven en onder de grond
zien. De tentoonstelling is te bezichti-
gen van donderdag t/m zaterdag van
11.00-17.00 uur. Galerie Espace Enny,
Dorpsstraat 14, 6998 AB Laag-Keppel.
Tel. 0314-381808. Nadere informatie:
www.espaceenny.nl.

Voor de 11e keer: Kunstwandelrou-
te in Hummelo
Al veel wandelaars, waaronder veel
kinderen, hebben zich afgelopen
week door de objecten langs de route
laten verrassen. De Kunstwandelroute
die nog tot en met 24 mei (tweede
pinksterdag) op het landgoed Enghui-
zen wordt gehouden, is dan ook een
aanrader. Dit jaar wordt de route aan-
gegeven door routewijzers met gedich-
ten van de dichtersgroep ‘De Omsme-
ders’. Er is ook weer kunst te zien van
leerlingen. Dit keer van het Almende
College - locatie Bluemers te Silvolde.
Het startpunt van de route is bij De
Gouden Karper, waar u voor € 2,50 de
routebeschrijving kunt aanschaffen.
Ook bij Garage Overbeek, Dorpsstraat
4-6 en Bloemenboerderij Groot-Roes-
sink, Dorpsstraat 1/C in Hummelo is
de routebeschrijving verkrijgbaar.
Landgoed Enghuizen is vrij toeganke-
lijk van zonsopkomst tot zonsonder-
gang. De Kunstwandelroute wordt ge-
organiseerd door stichting Het Web,
Kunstenaarsnetwerk te Doetinchem.

Wijnboerderij ’t Heekenbroek
Sinds 1 april kunt u voor een
(groeps)rondleiding, een wijnproeverij
of een kopje koffie weer terecht bij ’t
Heekenbroek aan de Tellingstraat, ge-
legen tussen Achter-Drempt en Hoog-
Keppel. Tijdens het seizoen – 1 april
tot 1 november – bent u van woensdag
t/m zondag welkom van 12.00-17.00
uur op de wijnboerderij van Job en
Neeltje Huisman, Tellingstraat 7, 6996
DZ Drempt. Telefoon: 0314-381988.
Voor nadere informatie zie:
www.heekenbroek.nl.

Voorjaarsbloeiers bij De Warande
De bostuin met bloeiende stinzen-
planten en de kwekerij zijn nog twee

weekeinden in april geopend voor be-
zoekers: za 17 en zo 18 april en za 24
en zo 25 april, telkens van 11.00-17.00
uur. U kunt uitleg krijgen over stin-
zenplanten en bostuinieren. Het boek
Tuinieren met stinzenplanten is in te
kijken en eventueel aan te schaffen en
wordt op verzoek gesigneerd door de
auteur. Entree: € 4,50 p.p. inclusief
koffie of thee. Kinderen gratis toe-
gang. Honden aan de lijn. De stinzen-
planten en bosplanten zijn ook te
koop. Adres: Jan de Jagerlaan 2, 6998
AN Laag Keppel. Nadere informatie,
met o.m. prachtige foto’s: 
www.dewarande.nl.

Galerie-Atelier ‘de Bisschop’
Tot en met 23 mei lente-expositie met
schilderijen van Hans Dolieslager uit
Goedereede. De bronzen diersculptu-
ren van Mariette Schouten zijn in een
doorlopende expositie te zien. Ope-
ningstijden: vr, za en zo 13.00-17.00
uur. Gratis toegang. Adres: Broekstraat
13, 6999 DE Hummelo. Tel. 06-51 837
889. Nadere informatie: www.galerie-
debisschop.nl.

Dameskledingbeurs 
Kom voor leuke, bijna nieuwe voor-
jaars- en zomerkleding, schoenen en
accessoires lekker shoppen in Drempt.
De welbekende en altijd goed bezoch-
te halfjaarlijkse dameskledingbeurs.
wordt dit keer gehouden op vrijdag 9
april van 13.30 tot 20.00 uur in het
bijgebouw aan de Rijksweg 27te Voor-
Drempt. 25% van de opbrengst komt
ten goede aan de CliniClowns. 
Nadere informatie: Irene Peters tel.
0313-476946. 
E-mailadres: a.h.peters@kpnplanet.nl

Werkgroep Dorpsraad 
Hoog-Keppel
Ledenvergadering op dinsdag 13 april.
Het Dorpsplan van Hoog-Keppel wordt
gepresenteerd. De voorzitter van de
Keppelse Golfclub komt vertellen over
de uitbreiding van de golfbaan en in
de ‘Keppelquiz’ wordt uw kennis
getoetst. Plaats: Café Spirit te Hoog-
Keppel. 
Aanvang: 20.00 uur. Afsluiting: 22.00
uur. Contactpersoon: Erna Dokter, tel.
0314-438788. E-mailadres: ernadok-
ter@planet.nl.

Workshop boltaart maken bij
‘Thee of ’t ander’
Eenvoudig te maken maar met een in-
drukwekkend resultaat. In deze work-
shop komt aan bod: het opbouwen
van een boltaart, het vullen, bekle-

Agenda: wat is er te doen in DHK?
den en decoreren met marsepein. U
neemt uw eigen creatie mee naar
huis. Tijdens de workshop serveren wij
thee met iets lekkers. Prijs inclusief al-
le materialen, receptenboekje, hapje
en drankje € 40,00 p.p. Tijd: zaterdag
17 april van 13.00 tot 17.00 uur. Adres:
Thee of ’t ander, Dorpsstraat 15-A,
Laag-Keppel. Telefoon: 06-17 447 573. 
E-mailadres: info@theeoftander.nl.
Aanmelding, telefonisch of via e-mail,
uiterlijk 10 april. 
Zie ook:www.theeoftander.nl

PROEF HET VOORJAAR
Hotel Café Restaurant ‘De Gouden Kar-
per’ organiseert in samenwerking met
Wijnhandel Appeldoorn te Velp een
inloop wijnproeverij. Woensdagavond
21 april òf 28 april vanaf 20.00 uur in
De Gouden Karper, Dorpsstraat 9,
6999 AA Hummelo. Bijdrage € 25,00
per persoon. Aanmelding, telefonisch
of via e-mail, uiterlijk 15 april. Tele-
foon: 0314-381214. E-mailadres: wel-
kom@degoudenkarper-hummelo.nl.

Alles doorpassen met de kinderen. Wat
kan nog en wat is te klein of niet meer
draagbaar. Tinkerbel biedt u de gele-
genheid om mooie nieuwe kinder-
merkkleding te kopen voor een leuk
prijsje. Alles met 50 tot 70% korting op
de winkelwaarde! Dit seizoen zijn er
ook drie nieuwe merken aanwezig:
jeans van het merk Heinz Werner, voor
de jongens E-Bound en voor de meiden
Emoi. E-Bound en Emoi horen bij het-

zelfde label en hebben een vrolijke en
kleurrijke collectie voor kinderen die
wat anders dan anderen wensen. Com-
fort staat voorop en praktische ontwer-
pen met een goede kwaliteit, zowel in
materiaal als in afwerking. U bent van
harte uitgenodigd op woensdagavond
7 april in Hotel/Restaurant LEEMREIS.
Pinnen is hier niet mogelijk maar even
apart leggen om elders te gaan pinnen
is geen probleem.

Verkoop Tinkerbel outlet
kindermerkkleding

Hengelo - Na een paar heerlijke voorjaarsdagen gehad te hebben krijgt
iedereen weer zin om de zomerkleding voor de dag te halen.



Aanvankelijk richtten de fabrikanten
zich met dit type vooral op de senio-
ren fietsers. De technische ontwikke-
lingen op dit gebied kwamen echter al
gauw in een stroomversnelling en in-
middels is de E-bike een fiets voor bij-
na iedereen. Veel mensen vinden het
leuk om op de fiets andere delen van
het land te verkennen. De fietsendra-
ger achter op de auto is dan ook al ja-
ren in ons land een bekend onderdeel
van het straatbeeld. De eigenaar van
een E-bike of een moderne fiets van
nu, die met zijn nieuwe aanwinst ge-
bruik wil maken van de oude ver-
trouwde fietsendrager kan een aantal
problemen tegenkomen. E-bikes zijn
behoorlijk zwaarder dan een gewone
fiets. De oude fietsendragers zijn
meestal niet berekend op de veel
zwaardere belasting (oplopend tot
meer dan 60 kg). Ook de afmetingen
van E-bikes en de moderne fiets van
nu verschillen teveel van het normale
fietsframe waardoor ze vaak niet
meer stabiel te monteren zijn. Hier-
door kan het voorkomen dat deze fiet-
sen op de oude fietsdrager beschadigd
worden. 

Een antwoord op al deze problemen
biedt de MovaNext fietsendrager. De
fabrikant heeft al meer dan tien jaar
ervaring met het produceren van zeer
gebruiksvriendelijke, opvouwbare- en
uiterst veilige fietsendragers . De Mo-
vaNext is dan ook door de Rijksdienst
van het Wegverkeer getest en goedge-
keurd tot een belasting van 80 kg en
kan daarmee ook de zwaarste E-bikes

aan. De MovaNext fietsendrager wordt
direct gebruiksklaar geleverd en is
rechtstreeks, zonder hulpstukken, op
de trekhaak te plaatsen. Het nieuwste
model, de Movanext M2, is voorzien
van verstelbare wielsteunen waardoor
de fietsendrager eenvoudig op elke ty-
pe fiets is aan te passen. Het gepaten-
teerde klemsysteem behoort tot de vei-
ligste ter wereld en het is dan ook nog
nooit voorgekomen dat een beladen
drager uit zich zelf van de trekhaakko-
gel gevallen is.Opgevouwen is de dra-
ger compact, vindt u er thuis altijd wel
een plekje voor en past deze probleem-
loos in de kofferbak van praktisch ie-
dere auto. De ontwerpers hebben bij
hun werk ook rekening gehouden met
de wensen van senioren fietsers. De
drager is uit te breiden met een schar-
nierbaar bovenstuk waardoor de
zwaardere E-bike m.b.v. een los lever-
bare oprijgoot op de drager gerold kan
worden en de zwaardere fiets zelf in
het geheel niet meer getild hoeft te
worden. Ook is er voor de MovaNext
een wielset verkrijgbaar waardoor de
drager tijdens het vervoer van de auto
naar de schuur/garage niet meer ge-
heel getild hoeft te worden. De Mo-
vaNext weegt 16 kg en is vanwege de
compacte afmetingen en gelntegreer-
de handvaten goed en comfortabel
draagbaar. De drager is standaard
voorzien van een gepatenteerde 7 en
13 polige omkeerstekker waardoor de-
ze altijd geschikt is voor ieder type
stekkerdoos. De verlichting voldoet
aan alle wettelijke eisen en is stan-
daard voorzien van mistachterlicht en
achteruitrijlamp. De MovaNext is le-
verbaar in twee uitvoeringen, het stan-
daard type (M1) en de M2 met als extra
verstelbare wielsteunen. De fabrikant
geeft twee jaar volledige garantie. Om-
dat de MovaNext een hoogwaardig
kwaliteitsproduct is wordt deze uit-
sluitend verkocht via een netwerk van
eigen select dealers binnen de twee-
wieler- en automaterialen vakhandel. 

De MovaNext is te koop bij select dealer
Profile Bleumink Vorden en Zutphen.

MovaNext fietsendrager
Vorden - Recreatief fietsen is een
van de meest beoefende vrijetijds-
bestedingen in ons land. Fabrikan-
ten hebben hier handig op inge-
speeld door voor tal van verschil-
lende doelgroepen speciale fietsen
te ontwikkelen. Naast bijv. race-,
ATB- en hybride fietsen is in de af-
gelopen jaren een nieuwe doel-
groep sterk in beeld gekomen, na-
melijk de gebruikers van de elek-
trisch aangedreven fiets (E-bike).

Let op: dit is dus anders dan in het pro-
grammaboekje wordt vermeld. De
oorspronkelijke sprekers zijn wegens
ziekte verhinderd. Het bestuur heeft

kans gezien op korte termijn voor een
interessante vervanging te zorgen. De
heer Kroon zal een praatje houden
over de geschiedenis van ons vorsten-
huis en paleis 't Loo. 

Leden en niet-leden worden van harte
uitgenodigd voor deze avond.De koffie
staat klaar gebouw Withmundi,
Dorpsstraat.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond - Woensdagavond 7
april is er weer een verenigings-
avond. De lezing zal worden gehou-
den door de heer Kroon uit Apel-
doorn.

PLEZIER
Het ensemble bestaat uit Cocky Siet-
ses, zang; Anneke van Tongeren, luit
en vihuela en Cok van der Voort, gam-
ba en zang. 'Il Piacere' staat voor 'het
plezier' en dit zullen de muzikanten

tijdens dit voorjaarsconcert  in alle op-
zichten waarmaken.  

LENTELIEFDE
Het programma bevat liederen en in-
strumentale stukken voor luit en gam-
ba uit de 15e t/m 17e eeuw en staat ge-
heel in het teken van de natuur. Er
wordt een rijke oogst aan bloemen,
dieren en andere natuurelementen
uit verschillende windstreken ge-
toond, maar ook lente- en zomerlief-
des komen tot bloei.

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Voorjaarsconcert op Hackfort
Vorden - Op zondagmiddag 11 april
geeft het ensemble Il piacere een
lenteconcert in kasteel Hackfort.
Het optreden zal geheel in het te-
ken staan van de natuur. Reserveer
uw plaats tijdig, via www.natuur-
monumenten.nl of via de Leden-
service van Natuurmonumenten,
tel. (035) 6 55 99 55.

De overgangsconsulente heeft een ei-
gen praktijk. Vrouwen kunnen een af-
spraak maken voor een consult. Sa-
men met de vrouw wordt gekeken
waar de klachten vandaan kunnen ko-
men, welke klachten van haar afkom-
stig zijn van de overgang en welke mo-
gelijkheden er voor haar zijn om er
zelf iets aan te doen. Zij krijgt handige
tips over voeding, kleding, beweging,
omgaan met stress enzovoorts. Ook
wordt er uitgebreid aandacht besteed
aan onderwerpen als borstkanker, bot-
ontkalking en hart- en vaatziekten.
Daarnaast kunnen vrouwen bij haar
terecht met vragen over de vele moge-

lijkheden voor behandeling van de
klachten. Naast hormoontherapie is
zij ook opgeleid vanuit de homeopa-
thie, fytotherapie en gebruik voe-
dingssupplementen.

De overgang is echter niet alleen een
lichamelijk proces. Naast de behoefte
aan informatie en adequate behande-
ling blijkt dat er een enorme behoefte
bestaat aan ondersteuning. De over-
gangsconsulente biedt vrouwen on-
dersteuning en verwijst, indien nodig,
door naar de juiste hulpverleners of
instanties. Vrouwen krijgen alle infor-
matie die relevant is om zo plezierig

en gezond mogelijk de overgang door
te komen. 
José la Croix is aangesloten bij de be-
roepsorganisatie VVOC welke als doel
heeft om zoveel mogelijk vrouwen van
advies te zijn. Veel zorgverzekeraars
hebben het consult van de overgangs-
consulente in hun aanvullende ver-
goedingspakket. Dit omdat zij het be-
lang van begeleiden van vrouwen met
overgangsklachten belangrijk vinden.
Uit onderzoek blijkt dat 80 procent
van de vrouwen in Nederland hinder
heeft van de overgang. Dankzij de ja-
renlange ervaring kan José la Croix
zeggen, dat dit niet nodig hoeft te zijn.
Wilt u meer weten zie dan de website
www.overgangsconsulente.com of bel
(0575) 56 03 81.

Nu ook in Zutphen

Verpleegkundig Overgangsconsulente
Zutphen - Overgangsconsulente, José la Croix houdt vanaf 12 april ook
praktijk in De Wijngaard te Zutphen.

Thijs: ‘ Mooi dat ik kan blijven, bij de-
ze ploeg is crossen echt de hoofdzaak
en dat vind ik een verademing. Gezien
de resultaten in het afgelopen seizoen
had ik er al wel vertrouwen in dat het
contract verlengd zou worden. Het
blijft natuurlijk, tot dat de handteke-
ning definitief is gezet, een spannen-
de periode’, zo zegt hij. Nationaal ge-
zien behaalde Thijs het afgelopen sei-
zoen tijdens het crosskampioenschap
om de Nederlandse titel een fraaie
vierde plaats. Deze wedstrijd werd op
een heuvelachtig parcours met veel
sneeuw, in Heerlen verreden. Thijs
kwam een seconde tekort voor een po-
diumplaats en eindigde op slechts vier
seconden achterstand op winnaar
Lars Boom.

Tijdens het wereldkampioenschap in
het Tsjechische Tabor hoopte Thijs
vooraf op een plek bij de eerste vijf-
tien. Dat lukte net niet, hij werd 17e ,
een plek waar hij toch wel tevreden
over was. In tegenstelling tot de mees-
te coureurs, verwisselde Thijs tijdens

de wedstrijd slechts één keer van fiets.
‘Dat heeft mij (achteraf gezien) wel-
licht een paar plaatsen in het klasse-
ment gescheeld’, zo sprak Thijs toen.
Toch behaalde hij (en dat voor het
eerst als prof) tijdens de Centrumcross
in Surhuisterveen, een podiumplaats.
Hij werd toen achter Gerben de Knegt
en Rob Peeters, derde! Inmiddels is hij
opgeklommen naar de 25e plek op de
UCI lijst.

Thijs: ‘Het komende seizoen hoop ik
internationaal gezien, door te groeien
naar een plek bij de eerste tien en na-
tionaal gezien een plek bij de eerste
drie. Een zware opgave, maar ik ga er
wel voor’! Een dag of tien geleden is
Thijs van Amerongen in Amersfoort
geopereerd om een aangeboren afwij-
king aan zijn ademhaling te laten her-
stellen. Thijs: ‘ De arts heeft wat ‘plooi-
en’ boven de stembanden weggehaald,
zodat ik voortaan wat gemakkelijker
kan ademen. De komende weken
hoop ik te herstellen, vandaar ook dat
ik thans uit voorzorg niet train. Ik ver-

wacht dat ik eind april weer op mijn
oude niveau zit ’, zo zegt hij.
Het AA Drink Cycling Team met de
coureurs Thijs Al, Eddy van IJzen-
doorn, Tom Bosch en Thijs van Ame-
rongen is dus helemaal gefocust op
het crossseizoen. Thijs: ‘We proberen
als team zoveel mogelijk een aantal
wegwedstrijden te rijden, met vooral
als insteek om de nodige conditie voor
het crossseizoen op te bouwen. Wat de
training betreft ben je veelal op je zelf
aangewezen. Het ligt in de bedoeling
dat ik straks toch minimaal 25 tot 30
uur in de week ga trainen. Dat doe ik
aan de hand van schema’s van mijn
persoonlijke trainer Marijn Zeeman.
De trainingen doe ik hier in de regio
en onder meer ook op de Posbank. De
trainingsresultaten worden dan ver-
volgens met mijn trainer besproken’. 

Behalve de NK cyclecross in Sint Mi-
chelsgestel en het WK in Duitsland (
beide evenementen vinden januari
2011 plaats) hoopt Thijs zich tijdens
wereldbekerwedstrijden, Super Presti-
ge in Spanje, Frankrijke, België, Tsje-
chië, Italië e.d. , zodanig in de kijker te
spelen dat er eind maart 2011 op-
nieuw een contractverlenging bij AA
Drink inzit. ‘Ik kijk dan ook vol ver-
trouwen naar het komende crosssei-
zoen uit’, zo zegt Thijs.

Contract verlengd

Thijs van Amerongen 
blijft 'AA' drankje drinken
Vorden- Thijs van Amerongen heeft onlangs op het hoofdkantoor in
Moordrecht een contract getekend, dat hem nog voor minimaal één jaar
( eind maart 2011) aan het AA Drink Cycling Team verbindt. De Vordenaar
droeg het shirt van deze fabrikant van sportdranken, al vanaf 1 januari
2010, maar kreeg nu van teammanager Michael Zijlaard (de echtgenoot
van Leontien van Moorsel) een contractverlenging aangeboden.

Voor deze Rosétary is gekozen voor de
prachtige en stijlvolle ambiance die
Huis de Voorst biedt. De parterre en
het souterrain zijn het podium voor
wijnpresentaties van de diverse lan-
den. Frankrijk, Italië, Spanje, Argenti-
nië en de Nieuwe Wereld krijgen ieder
hun eigen ruimte. Daar hebben de be-
zoekers de mogelijkheid voor slechts
20 euro in de specifieke sfeer van het
land wijnen te proeven en te genieten
van kleine culinaire hapjes en een ge-
zellig muzikaal entertainment. Zo
kunnen meer dan 100 wijnen worden
geproefd die zijn geselecteerd door de
beste wijnhuizen. Wijnen van topkwa-
liteit tegen éénmalige actieprijzen en
voor ieders portemonnaie. Wijnen

waarmee de wijnkelder kan worden
aangevuld.

Iedereen is van 14.00 tot 19.00 uur van
harte welkom op de Rosétary. Toe-
gangskaarten kosten 20 euro per per-
soon en 30 euro voor twee personen.
De kaarten zijn van tevoren te bestel-
len via www.wijneventzutphen-vor-
den.nl of bij de ingang van Huis de
Voorst. De wijnen die de bezoekers ter
plekke bestellen worden later in over-
leg met hun thuis afgeleverd. Deze
unieke wijnhappening is een initiatief
van de Rotaryclubs van Zutphen en
Vorden. Leden van deze clubs hebben
de organisatie op zich genomen in sa-
menwerking met wijnboer Goessens
uit Maastricht. 

De Rosétary wordt gesponsord door
een 18-tal sponsoren. Hoofdsponsor is
Landgoed Huis de Voorst. Na een in-
grijpende verbouwing en de organisa-
tie is op 7 maart 2010 Landgoed Huis
de Voorst weer volledig hersteld in zijn
glans en glorie. Het bezoek aan het
wijnfestijn biedt een mooie gelegen-
heid te proeven van de nieuwe trendy
klassieke styling van het huis.

Voor nadere informatie: Jacqueline
Kuijper 06-53541274

Wijnhappening 
Rotary Vorden Zutphen
Vorden - De Rotaryclubs van Zut-
phen en Vorden organiseren geza-
menlijk de ‘Rosétary’, een wijnhap-
pening die gehouden wordt op
zondagmiddag 18 april 2010 op
Landgoed Huis de Voorst in Eefde.
De opbrengst van de wijnverkoop
is bestemd voor de aanschaf van
een cool-cap voor de afdeling onco-
logie van het Gelre Ziekenhuis in
Zutphen. De cool-cap is een speci-
aal apparaat dat haaruitval kan
voorkomen bij mensen die een che-
mokuur ondergaan.

Jan begon als 11-jarig jongetje bij
een bloemenzaak in Zutphen be-
stellingen te bezorgen na school-
tijd. Na twee weken was hij besmet
met het bloemenvirus en zeer on-
der de indruk hoe je met bloemen
fraaie arrangementen kon maken.
Hij bezocht na de basisschool de La-
gere Land- en Tuinbouwschool te
Twello, de bloemsierkunst Vak-
school in Utrecht en de Meesterop-
leiding in Vught. Op 19 jarige leef-
tijd begon hij een eigen zaak
'Bloembinderij Jan Aartsen' te Zut-
phen. In die tijd werd hij 2 x Neder-
lands Kampioen Bloemschikken.
Het was een bloemenwinkel met
een speciale sfeer en zijn filosofie
was dan ook puur natuur en sei-
zoen gebonden bloemen en plan-
ten te verkopen.

De natuur was en is nog steeds zijn
inspiratiebron. Opgave vooraf tele-
fonisch of aan de balie van biblio-
theek Vorden. Er kunnen maxi-
maal 10 personen aan meedoen.

Stoeien met Plantaardig materiaal

Workshop
Vorden - Jan Aartsen verzorgt op
dinsdagmiddag 13 april een
workshop in de bibliotheek van
Vorden.

De organisatie heeft een parcours uit-
gezet met een lengte van circa 4,5 kilo-
meter. Deelname is mogelijk voor ver-
enigingen, straten, families, vrienden
etc. Er zijn drie klassen: heren- dames
en een gemengde klasse. Het inschrijf-

geld bedraagt per team 7,50 euro (incl.
een kopje koffie). 

De start is om 13.00 uur vanaf de Ka-
pel aan de Kapelweg 1. 

Teams kunnen zich t/m zaterdag 17
april a.s. aanmelden bij Jacques van
Hooijdonk (06- 46092849) en op zon-
dag 18 april tot uiterlijk 13.00 uur in
de Kapel.

Klootschiet toernooi 
in de Wildenborch
Wildenborch - Zondag 18 april
wordt er in het buurtschap Wilden-
borch een klootschiettoernooi ge-
houden.
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Naast de mogelijkheid tot een behan-
deling bij mij thuis in Lievelde, is mijn
praktijk ook gevestigd aan het Mei-
doornplein 7 te Eibergen in het pand
van acupunctuur Ammerlaan. U kunt
bij mij terecht voor een ontspannende
therapeutische massage. Bedrijven die
interesse hebben kan ik bezoeken om
er ter plekke een stoel massage te ge-
ven. Dit kan ziekteverzuim voorko-
men en zo kostenbesparend werken. 
Massage- en shiatsutherapie (druk-
puntmassage) zijn erop gericht het
zelfherstellend vermogen van het li-

chaam te activeren, en de natuurlijke
balans van het lichaam te herstellen.
Zodat klachten kunnen verminderen
of zelfs verdwijnen. Daarnaast zorgt
massagetherapie, maar zeker shiatsu-
therapie voor lokale pijnbestrijding en
ontspanning. Een combinatie van bei-
de behandelingen vormen de basis
voor een goede gezondheid. 
Ik werk vanuit een holistische visie,
dat wil zeggen dat ik niet alleen kijk
naar de lichamelijke klachten, maar
ook naar mentale aspecten en sociale
omgeving. U kunt tijdens een behan-

deling rekenen op mijn volledige aan-
dacht, in een rustige ruimte. Ik heb
ondertussen zeer goede ervaringen
met verschillende klachten, zoals rug-
, nek- en schouderklachten, slapeloos-
heid, hoofdpijn, maag en darmklach-
ten, menstruatieklachten, hooikoorts,
whiplash, stressgerelateerde klachten
etcetera. Ik kan alleen maar de conclu-
sie trekken dat massage -en shiatsu-
therapie werkt. Vooral in deze tijd van
het jaar, als u last heeft van hooi-
koorts. Kan ik door bepaalde punten
op uw lichaam te behandelen met
drukpuntmassage uw klachten ver-
minderen.

Wilt u meer informatie of en afspraak
maken kijk dan op www.massagethe-
rapietewalvaart.nl Behandelmogelijk-
heden zijn er in Eibergen of in Lievel-
de. Tip: Verras eens iemand met een
massagebon. Elk bedrag is mogelijk.

Ontspanning en klachtenvermindering in één behandeling!

Massagetherapie te Walvaart

Ik ben Marjan te Walvaart, en woon in Lievelde. Uit eigen ervaring weet ik
wat massage kan betekenen voor lichaam en geest. Namelijk rust, ont-
spanning en pijnvermindering. Om deze ervaring te kunnen delen heb ik
de 3 jarige hbo-opleiding tot massage- en shiatsutherapeut gevolgd bij de
Dutch Bodywork Academy in Zevenaar. Mijn praktijk is aangesloten bij de
NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) en mijn behande-
lingen kunnen (gedeeltelijk) vergoed worden door de meeste zorgverzeke-
raars.

 

 

Inzameling goederen COEH
De eerste maandag van de maand kunt u alleen goederen voor de stich-
ting COEH (Commissie Oost Europa Hengelo) inleveren van 19.00 tot
21.00 uur bij de fam. Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.), tel.
(0575) 46 12 41. 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lap-
pen, stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95.

Het verzamelen van originele objec-
ten uit de periode 1933 -1945 heeft
hem sindsdien in de greep gehouden
en dat resulteerde in 2006 in een offi-
cieel geregistreerd museum. Jean zal
tijdens de lezing vertellen hoe zijn eer-
ste kennismaking met oorlogsspullen
heeft plaatsgevonden. Daarna neemt
hij met behulp van allerlei voorwer-
pen en documenten iedereen mee
naar de oorlogsjaren. Indrukwekken-
de achtergrondverhalen en leuke
anekdotes over de gekste dingen uit
zijn grote verzameling. Hoeveel vast-
houdendheid er soms nodig was om

bepaalde goederen voor de collectie te
bemachtigen, maar ook de toevalstref-
fers en bijna wonderen hoe hij de spul-
len opspoorde. Diverse onderwerpen
zullen de revue passeren zoals: mobili-
satie 1940, Jodenvervolging, kamp-
spullen, verzet, luchtoorlog en bevrij-
ding.

De bevlogenheid met zijn levenswerk
straalt er vanaf en zal op een prettige
wijze informatie over de oorlogsjaren
overdragen aan de toehoorders.

Jean nodigt iedereen uit om spullen
mee te brengen die ze zelf nog hebben
en waarvan ze niet weten wat het is.
Hij is graag bereid om te kijken of hij
er meer over kan vertellen. U kunt al-
vast wat meer van zijn museum bekij-
ken op www.museum40-45.com Deze
avond wordt georganiseerd door
Vrienden Bibliotheek Hengelo. Koffie
en thee is gratis.

Lezing in bibliotheek Hengelo

Een kist vol bijzondere 
oorlogsverhalen
Hengelo - Op donderdagavond 22
april houdt Jean Kreunen een le-
zing in de bibliotheek van Henge-
lo. Een lezing door Jean Kreunen
die als 12-jarige jongen en geboren
ver na de oorlog gelnteresseerd
raakte in de geschiedenis van de
tweede wereldoorlog.

De directie van Aviko heeft namelijk
besloten, om na een jarenlange tradi-
tie van een bedrijfsfeest bij de Olde
Beth, iets nieuws te proberen: ‘Aviko-
lympics ‘. Want zo stelt de directie in
een toelichting, de wereld verandert
en zit vol verrassingen. Dit geldt ook
voor de wereld binnen Aviko. Iedere
dag nieuwe uitdagingen en open
staan voor veranderingen, zonder het
goede uit het verleden weg te gooien !
De opzet is een initiatief vanuit het
personeel zelf. De teamleden zijn Kees
Jansen , Asha Jarbandan, Tim Heu-
sinkveld, Louis Kuperij, Vincent Hoog-
huis, Gerard Bodde, Kim Krabbenborg
en Niels Bloemendaal.
Het concern heeft de organisatie, via
initiatiefnemer en coördinator Kees
Jansen uitbesteed aan gastheer voet-
balclub Vorden en het bedrijf Free
Wheel. Andere deelnemende partijen
zijn o.a. de volleybalvereniging Dash,
aanspanning In de Reep’n, hotel Bak-
ker, Strada Sport, Roma Marktonder-
zoek en Kas Bendjen. Om niets aan het
toeval over te laten en om de rol van
gastheer goed in te kunnen vullen
heeft de voetbalclub onder voorzitter-
schap van Oscar Rondeel een project-
team samengesteld. In dit team zijn de
taken als volgt verdeeld: Robin Koster
(entertainment), Marc van der Linden
en Maarten Greven (de ‘Olympische
Spelen’), Tim Vrielink ( catering), Gre-
ta Greven en Jan Hulshof (horeca) en
Marcel Boekholt (facilitair). Daarnaast
zullen vele vrijwilligers van de voetbal-

club die dag ook hun steentje bijdra-
gen. 
Behalve op het complex van Vorden,
zal een gedeelte van de evenementen
plaatsvinden in het zwembad ‘In de
Dennen ‘ en in de bossen er omheen.
Oscar Rondeel: ‘Dat de Aviko voor on-
ze vereniging en ons complex heeft ge-
kozen, hebben wij onder meer te dan-
ken aan een aantal grote evenemen-
ten , die wij jaarlijks organiseren, zo-
als bijvoorbeeld het internationale
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi.
Wij willen met deze Avikolympics aan-
tonen dat wij als voetbalclub met be-
hulp van andere verenigingen in het
dorp ook een evenement kunnen or-
ganiseren dat niet direct verband
houdt met voetbal. Uiteraard zijn we
zeer vereerd met de opdracht’, zo zegt
de voorzitter van het projectteam.
Uitgangspunt van de Avikolympics is
een sportieve, maar vooral gezellige
dag met voor elck wat wils. Van de fa-
natieke sporter tot de recreant. Team-
building, uitdaging, plezier, trots op
Aviko, kennis maken met collega’ s en
familie. Bij de Avikolympics vertegen-
woordigt elke ring een thema in de
letters van AVIKO. De A staat voor Acti-
on en Adventure, de V voor Variety, de
I voor Intensive Sports, de K voor Kids
en de O voor Outdoor. Het thema on-
der de eerste ring, de letter A van Avi-
ko ( Action en Adventure) staat garant
voor onder meer Solex rijden, laser-
kleiduivenschieten, Nordic Walking,
klootschieten. Tot slot in deze ring

‘Horse’Power, voel de kracht van de
paarden in de bossen !
Het thema onder de tweede ring, de
letter V van Aviko ( Variety ) staat voor
sublieme, authentieke en gezellige
spelvormen. Eens lekker ‘los ‘gaan
met de nieuwe styles in de fitnesswe-
reld. Of je laten rondrijden in een au-
thentieke koets, een spoedcursus line
dancing, pijltjes gooien in het sportca-
fé van Aviko, een boerenzeskamp e.d.
Het thema onder de derde ring, de let-
ter I van Aviko ( Intensive Sports ) staat
bol van klassieke, zware en uitdagen-
de spelvormen. Volleybal, crossen op
een mountainbike door de bossen,
hardlopen, skeeleren. Deze ring leent
zich bij uitstek om je als groep of team
op te geven. Het skeeleren kent echter
een beperkt aantal deelnemers van 30
personen.
Het thema onder de vierde ring, de let-
ter K van Aviko (Kids) speciaal bedoelt
om voor de kinderen een leuke mid-
dag te organiseren. De kinderen wor-
den dan aan de hand van hun leeftijd
in groepen verdeeld. Het thema in de
laatste ring, de letter O van Aviko (Out-
door) staat stijf van sensationele, span-
nende en creatieve spelvormen. Men
kan handboogschieten in combinatie
met Highlandgames. Verder een echte
Robinson Expeditie vol avontuur en
fun. Men kan met een snelle Kick-bike
een mooie route van 10 kilometer af-
leggen etc. Er staat die dag een buffet
in de sfeer van de Olympische Ringen
klaar. Bovendien zijn er s’ avonds op-
tredens van de Mr. Ivangh Band, Gravi-
ty en Kas Bendjen. Ook zijn er gastop-
tredens van collega’s . Zo zullen de
broers Erik en André Knoef onder het
motto in ‘Jeppel- sfeer’ een stukje on-
vervalst Achterhoeks cabaret opvoe-
ren !

Zaterdag 29 mei 2010

Avikolympics op sportcomplex
voetbalclub Vorden
Vorden - Bij de voetbalvereniging Vorden is men momenteel al druk bezig
met de voorbereidingen van de ‘Avikolympics 2010 ‘ die op zaterdag 29 mei
op het sportcomplex aan de Oude Zutphenseweg in Vorden zullen worden
gehouden. Die dag worden ongeveer 700 personen ( personeel , familie en
kids ) van het Aviko- concern verwacht. Een personeelsfeest met een dui-
delijk sportief randje , in de geest van de Olympische Spelen !

Zaterdag 10 april
HC’03 A2 – Gendringen A2; 
HC’03 B1 – SC Rijnland B1G; 
HC’03 C2 – Eendracht Arnhem C2;
HC’03 D1 – Keijenburgse. Boys D1;
HC’03 E1 – AVW’66 E1; 
HC’03 E3 – SC Rijnland E2G; 
HC’03 E4 – VVO E4; 
HC’03 E7M – DCS E7M; 
HC’03 F2 – SDZZ F2; 
HC’03 F3 – GSV’38 F2.

’t Peeske A1 – HC’03 A1; 
Rheden B2 – HC’03 B2; 
Concordia-W D2G – HC’03 D2; 
Erica’76 E2- HC’03 E2; Kilder E2G –
HC’03 E5;  VIOD E11 – HC’03 E6;
DVC’26 F3 – HC’03 F1; ’t Peeske –
HC’03 F4.
Zondag 11 april
HC’03 3 – MVR 2; HC’03 5 – SHE 5.
Loo 1 – HC’03 1; Dinxperlo 2 – HC’03 2;
Den Dam 2 – HC’03 4.

Wedstrijden HC’03 
Junioren en Senioren

De kerk is ook open voor bezichtiging.
De koffie en thee met iets lekkers
staan gratis voor u klaar. U hoeft zich
hier niet voor op te geven. U kunt ge-
woon langs komen. De gastheren en -
vrouwen van de kerk heten u van har-
te welkom. Het doel van de koffiemor-
gen is ontmoeting en contact met

dorpsgenoten en belangstellenden.
Neem vooral ook uw buurvrouw en/of
buurman mee. 
Op deze morgen kunt u gezellig met
meer mensen koffie- of thee drinken.
Als u niet zelf kunt komen, kunt u ge-
haald en gebracht worden. Laat het
even weten aan: Barbara Ponstijn
(0313-475957), Toon Folmer (0314-
380885), Jennie Migchelbrink (0314-
344748) of Geeske van der Veen (0313-
482828). De eerstvolgende koffiemor-
gen is op 14 mei en dan weer in het
Kerkhuis te Hoog-Keppel.

Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

Iedere 2e vrijdag van de maand:
koffiemorgen!
Op vrijdagmorgen 9 april bent u
weer van harte uitgenodigd om in
de Pastoriezaal, Kerkstraat 3 te
Voor-Drempt koffie of thee te ko-
men drinken.
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Hieraan deden 14 judoka's van Judo-
school Leo Buitink aan mee, maar
liefst 9 judoka's wisten zich te kwalifi-
ceren voor het NK op 10 april in Eind-
hoven. De beste 4 van een gewichts-
klasse mogen door naar het NK.
Bij de dames werd Nadia Kamel uit
Beltrum tot 48 kg 2e, Sabine Wolsink
uit Zelhem werd 1e in de klasse tot 57
kg en haar tweelingzus Lianne Wol-
sink werd in dezelfde klasse 2e!

Bij de heren waren er maar liefst 3 ju-
doka's van Leo Buitink die zich in de
klasse tot 38 kg hebben geplaatst. Flo-
ris Salomons uit Hengelo Gld. pakte
de 1e plaats, Wout Duenk uit Eibergen
werd 2e en Luc van Hal ook uit Henge-
lo Gld. werd 4e. Leon Schutten uit Nee-
de die uit kwam tot 50 kg werd 4e,
Dennis Buunk uit Zelhem werd in de
klasse tot 55 kg 4e en Timon Schuur-
mans uit Eibergen werd in de + 66 kg
klasse 2e.
De komende twee weken kunnen deze
judoka's zich volledig gaan voorberei-
den op het NK. "Als je het verschil wil

maken op een NK zal je zoveel moge-
lijk de gerichte wedstrijdtrainingen
moeten volgen", aldus Leo Buitink.
Voor de recreanten staat er vrijdag 9
april de tweede ronde van de clubcom-
petitie deze keer in Zelhem op de
agenda. De clubcompetitie formule is
uitermate geschikt om kinderen ken-

nis te laten maken op een veilige ma-
nier en in een vertrouwde omgeving
met het wedstrijdjudo.

Reeds vele judoka's zijn door deze po-
sitieve ervaring deel gaan nemen aan
wedstrijden georganiseerd door Judo-
bond Oost Nederland.

Judoka's Leo Buitink naar
NK - 15 jaar
Ruurlo - Afgelopen zaterdag waren
de Oost Nederlandse districts kam-
pioenschappen tot 15 jaar in Mar-
kelo.

In het kader van deze week zal het
'hoofdkwartier' van het Dr. Leo Kan-
nerhuis, centrum voor mensen met
autisme, geplaatst worden op het
Graafschap College in Groenlo. Het
'hoofdkwartier' is een multimediaal
theater gevormd door een groot stalen
hoofd. In het hoofd hangen drie beeld-
schermen en negen koptelefoons die
onder andere de chaos, overprikkeling
en detailwaarneming weergeven
waarmee mensen met autisme dage-
lijks te maken hebben. Hiermee ho-
pen het Dr. Leo Kannerhuis en de ont-

werpers van het 'hoofdkwartier' meer
begrip te krijgen voor deze groep. In-
middels hebben tienduizenden be-
langstellenden een bezoek gebracht
aan het 'hoofdkwartier'. Het wordt op-
gesteld op verschillende locaties zoals
congressen, scholen en instellingen.
Het 'hoofdkwartier' is samen met
mensen met autisme, ouders en des-
kundigen ontwikkeld. Voor meer in-
formatie kunt u een kijkje nemen op
de website www.stapindewereldvan.nl

Naast studenten wil het Graafschap
College ook andere gelnteresseerden
kennis laten maken met het 'hoofd-
kwartier'. Daarom is deze op zondag
11 april tussen 13.00 en 17.00 uur door
iedereen te bezoeken bij roc Graaf-
schap College, Schralenstein 2 in
Groenlo. De toegang is gratis. 

Er zijn professionals en/of ervarings-
deskundigen aanwezig om vragen te
beantwoorden en ervaringen uit te
wisselen.

Stap in de wereld van autisme
Gorenlo - Het Graafschap College,
locatie Groenlo, organiseert van
zaterdag 10 t/m donderdag 15 april
in samenwerking met de Stichting
Speciaal Onderwijs Twente en Oost
Gelderland (SOTOG) en de organi-
satie MEE een projectweek met als
thema 'autisme'. Hoe beleeft ie-
mand met autisme de wereld om
zich heen? Ervaar het nu zelf in het
'hoofdkwartier'!

Socii 
Wichmond - Socii ging op bezoek in
Lievelde bij de plaatselijke club Erix.
De eerste helft had de thuisclub de
wind in de rug en hanteerde vele hoge
lange ballen die door aanvoerder Jan
Willem Krijt gemakkelijk verwerkt
konden worden. Het was van beide
kanten een slap gebeuren geen vecht-
lus of de wil om te willen winnen bij
beide teams. De tweede helft had Socii
de wind mee maar van de gemaakte
afspraken kwam niet veel terecht.

En  zelfs de scheidsrechter pas de zich
moeiteloos aan het niveau aan door
na een overtreding eerst een gele
kaart te geven Socii was inmiddels
met een muur aan het neer zetten
toen na de stip te wijzen en de keurig
ingeschoten bal als naast geschoten te
beoordelen. 

Socii werd toch verrast doordat een
aanval werd onderschept en men het
in de omschakeling helemaal mis zat
en de spits van Erix dit buitenkansje
dankbaar benutte 1-0. Even later
schoot Gert-Jan Loman een hoeks-

schop van broer Teun vol en strak  in
de kruising deze werd afgekeurd
waarom was zelfs voor de doelman
van de thuisclub een raadsel. Scheids-
rechter meneer Hup zal dan ook het
een en ander uit te leggen gehad heb-
ben aan de aanwezige rapporteur die
hem in de kleedkamer kwam opzoe-
ken.

Socii mag natuurlijk nooit de 1-0 ne-
derlaag hier op afschuiven en de hand
gewoon in eigen boezem steken en er
tweede paasdag tegen koploper Vosse-
veld er weer met meer vechtlus en
strijd er  tegen aan te gaan.

Uitslagen:
Socii 2-PAX 4 2-3. Keijenburgse B 4-So-
cii 3 3-1. PAX 5-Socii 4 0-0. Socii 5-HC'03
5 0-5.

Programma:
Zaterdag 3 april: Socii 3-De Gazelle 5. 

Paasmaandag 5 april: 
Vosseveld 1-Socii 1. Socii 2-Voorst 2.
Zutphen 3 -Socii 3. Socii 4-KL Dochte-
ren 3. Steenderen 5-Socii 5.

Vo e t b a l

Anneke van der Meer komt uit het
Limburgse Urmond, maar woonde
lange tijd in Bussum. Tot 2001 werkte
zij als graficus in een atelier in
Utrecht. Meeverhuizen met dit bedrijf
naar Den Haag betekende een langere
reistijd en ze besloot te stoppen. Ze
vond nog twee keer voor korte tijd
werk, maar legde zich vervolgens toe
op haar hobby: keramiek. Al 25 jaar
werkt Anneke nu met klei en had van-
af 1998 in Bussum een prachtig eigen
atelier. Eerst schilderde ze ook nog.
“Maar ik vond klei leuker en volgde
verschillende cursussen, waaronder
op de draaischijf,” vertelt ze verder.
“En cursussen volgen doe ik nog
steeds, elke zomer wel. Je leert van ie-
dereen nieuwe dingen.” Het experi-
menteren met klei en vooral de glazu-
ren, de kleur doet ze nog altijd. 
Wat als hobby begon, groeide verder
uit. Toen ze een hele collectie had,
ging ze exposeren en nam als lid van
de kunstenaarsgroep in Bussum,
Stichting Artes, deel aan Open Atelier-
dagen. “Nu verkoop ik ook. Ik vindt
het een soort waardering voor je werk,
als iemand het graag wil hebben,”
lacht Anneke, die het maken van op-
drachten ook leuk vindt. “Iemand wil
iets hebben wat jij kan. Dan moet je
dat doen, vind ik.” En hoewel het in

Bussum goed wonen is, wilden Anne-
ke en haar man Arie toch graag buiten
wonen. “Hij moet nu nog een jaar wer-
ken,” vertelt Anneke. Ze zochten in
Noord-Holland en tenslotte in deze
omgeving. “De mensen zijn hier heel
aardig en ik kende de Achterhoek al,
omdat Jeanet er gewoond had. We wil-
den niet te ver van een dorpskern af ei-
genlijk, maar wel een uur of anderhalf
van de Randstad. Een makelaar van
landgoederen wees ons op de te koop
staande boerderij van Gosseling." 
De verbouwing van het huis en de
bouw van atelier nam een aantal jaren
in beslag. “In 2006 hebben we de boer-
derij gekocht, maar had ik het atelier
in Bussum nog,” vertelt Anneke. “We
waren hier elk weekend aan het
werk.” De boerderij is geschikt ge-
maakt voor dubbele bewoning, de
tweede helft gaat nog in de verkoop. 
Het Landgoed Reigersvoort is nieuw
ingericht. “Naast mijn keramiek ate-
lier en de bed&breakfast, hebben we
een grote hoogstamfruitboomgaard
aangeplant en we proberen de natuur
te ontwikkelen.” Anneke, die het ook
nog druk heeft met de schapen, gaat
binnenkort naar een bijencursus. 
Anneke van der Meer heeft de afgelo-
pen periode ook nieuw werk gemaakt.
“Het belangrijkste vind ik eigenlijk

het raku stoken, daar heb ik de mees-
te aandacht voor,” vertelt Anneke. “Ik
ga hier een nieuwe oven bouwen, een
gasgestookte. Minder spectaculair dan
een houtoven, maar wel praktischer.”
Een gasgestookte oven is sneller op
temperatuur, maar is na het uitzetten
ook weer snel koel, zodat er meerdere
stookmomenten op een dag kunnen
plaatsvinden. 
Bij de houtgestookte oven duurt het
even voordat de benodigde 1000 gra-
den, het smeltpunt van het glazuur, is
bereikt. Het werk wordt er roodgloei-
end uitgehaald met een tang en in een
afgesloten zaagselton gedaan. Daar
smeult het door. Door de snelle tempe-
ratuurwisseling ontstaat de craquelé.
Waar het glazuur is gebarsten hecht
de houtskool zich op de keramiek. 
Twee keer per jaar geeft Anneke klei-
les aan kleine groepjes, van januari tot
en met maart en van september tot en
met december. “Ik begin met de ver-
schillende technieken, wat je met klei
kunt maken. Bijvoorbeeld handvorm
potten, boetseren, met kleirollen en
platen werken en andere mogelijkhe-
den,” legt ze uit. “Ik begin altijd met
kleine voorwerpen, die in de hand pas-
sen.” Bij Atelier Annekeramiek is tij-
dens de Kunst10Daagse een expositie
ingericht met haar eigen keramisch
werk. Koppen, torso’s, mensfiguren,
soms dieren, naast abstracte model-
len. Van Jeanet Waarlo zullen schilde-
rijen te bezichtigen zijn. Zij komt oor-
spronkelijk van de Pluimersdijk in Zel-
hem en woont nu in Almere. Terwijl
Anneke ooit begon met schilderen en
nu gespecialiseerd is in keramiek en
raku stoken, begon Jeanet met de kera-
miek en raku waarna ze overging naar
het schilderen. Een keer in de maand
schildert ze met een groep samen en
verder werkt ze thuis. Zij exposeert bij
Anneke in het leegstaande deel van de
boerderij haar schilderijen in acryl en
zal in de weekenden in Toldijk zelf
aanwezig zijn. jeanet.waarlo@het-
net.nl  Anneke en Jeanet zullen samen
de demonstratie raku stoken verzor-
gen op 8 mei, zaterdags tijdens de
Kunst10Daagse. “Als het heel slecht
weer is, schuift het een week op, dan
doen we het de 15de,” vult Anneke
aan. “Mensen vinden het mooi en wil-
len dat graag zien.” 
Landgoed Reigersvoort, Atelier Anne-
keramiek en Bed&Breakfast, Anneke
van der Meer en Arie Gouka, Reigers-
voortseweg 26, 7227 NK Toldijk, tele-
foon (0575) 460335. 
Voor meer informatie, mail naar 
annekesvandermeer@gmail.com 
of reigersvoort@xs4all.nl

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Anneke van der Meer – Atelier Annekeramiek

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 t/m 16 mei 2010. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een vertrouwde formule:
Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstel-
lingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Bij
Atelier Annekeramiek in Toldijk is tijdens de Kunst10Daagse een exposi-
tie ingericht met keramisch werk van Anneke van der Meer. Haar gastex-
posant kunstschilder Jeanet Waarlo laat nieuw werk zien.

Werken van Jeanet Waarlo (l.) en Anneke van der Meer worden geëxposeerd in Atelier
AnneKeramiek in Toldijk.

Troefmarkt van der Mond zou in mei
a.s. haar 75-jarig bestaan vieren, ter-
wijl Henk en Annie van der Mond in
mei 2012 de 50 jaar samen in de
buurtsuper zouden volmaken. 

Het is hen, Annie leefde en werkte
voor haar klanten, helaas niet meer
gelukt en daarmee gaat een markant
beeld uit Hengelo verdwijnen. Ge-

heel indachtig de leef- en werkwijze
van Annie zal de deur niet van de
ene op de andere dag dicht gaan. 

De trouwe klanten waarvoor zij dag
en nacht klaar stonden wordt de ge-
legenheid geboden nog tot zaterdag
17 april hun inkopen te doen en van
de laatste aanbiedingen gebruik te
maken. 

Wie kent ook Henk van der Mond
niet als de leverancier van petroleum
of huisbrandolie, die hij met zijn
tankwagen door de hele Achterhoek
bezorgt. 

Vooral bewoners van stacaravans en
eigenaars van boten op de vele cam-
pings en jachthavens in de regio ma-
ken van zijn diensten gebruik. Henk
zal deze service blijven verlenen.

Troefmarkt van der Mond
sluit deuren
Hengelo - De bekende Troefmarkt
van Henk en Annie van der Mond
aan de Ruurloseweg in Hengelo-
Gld. sluit na bijna 75 jaren haar
deuren. Het voornemen om te
stoppen was om gezondheidsre-
denen door het derde geslacht
van der Mond al genomen, maar
het plotselinge overlijden j.l. zon-
dag van Annie van der Mond
heeft deze beslissing bespoedigd.

DJ DoubleU2 is net terug uit het Oos-
tenrijkse Flachau en heeft daar de be-
ste muziek gehoord en meegenomen,

die voor een vrolijke après ski sfeer
zorgt. Natuurlijk is de aankleding ook
in stijl en zullen de medewerkers in
Tiroler kleding de biertjes tappen.
De entree is vrij. 

Info: www.hotelheezen.nl of 
telefoon (0575) 45 12 04.

Activiteit bij Café Zaal Heezen Steenderen

Après Ski Party
Steenderen - Zaterdag 10 april aan-
staande wordt bij Café Heezen in
Steenderen een Après Ski Party ge-
houden. Aanvang 21.30 uur.
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DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

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

ERVAREN ALLROUND
KLUSSENMAN heeft tijd.
25 p.u. Tel.: 0651980809

(zie ook) http://link.markt-
plaats.nl/220694968

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

TOP BUITENPLAATS‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst

Enzerinckweg 12   7251 KA   Vorden   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.topbuitenplaats.nl

Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen
Chalets al leverbaar vanaf € 29.700,-

nog 50 koopkavels

TOP BUITENPLAATS ‘Uddel’
Deelontwikkeling van Vakantieoord het Caitwickerzand

Hennepstede 50  3888 NT   Uddel   

tel. 06 - 45 48 45 70    www.caitwickerzand.nl

nog 11 huurkavels

&VRIJDAGRIJD

ATERDAGATERDA

aanstaande

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

Bouwkundig Tekenburo
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LAGE PRIJZEN DOOR KLEINE

ADVERTENTIES

TERRASOVERKAPPING

v.a. € 990,- 

ROLLUIK 180x200 cm € 180,-

ELWIKRA.NL (Zelhem) 

Tel.: 06-20364752
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Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Nieuws uit Baak
Van Hal schilderwerken maakt met zijn Vakmensen
nog altijd Vakwerk! Voor al uw schilderwerk, houtrot-
sanering, beglazingswerkzaamheden, wandafwer-
king,  bouwkundig onderhoud, restauratiewerkzaam-
heden, betonreparaties, kleuradvisering, kunt u terecht
bij Van hal Schilderwerken, want sommige klussen
laat je alleen over aan Vakmensen.
Van Hal schilderwerken staat voor betrouwbaarheid
en kwaliteit.

Bel voor een vrijblijvende offerte met Paul Janssen  of
stuur een e-mail naar: info@vanhalschilderwerken.nl 

v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC  Baak tel. (0575) 44 24 34

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

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zondag 11 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS, PITCH & PUT
EN DEMONSTRATIES.

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zondag 11 april
van 12.00 tot 17.00 uur

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Voor
alle

leeftijden!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 10 april

in het café

CU
Rockband
in de discotheek

DJ
René Friso

een betere koop
 

Handmaaier 
43-47 of 54 cm 
maaibreedte

 vanaf 565.00

Verticuteer- 
machine
Elektrisch of  benzine

 vanaf  305.00

X100 series Tuintrekker
Met of zonder grasopvang

 vanaf 3434.00

X300 serie Tuintrekker

Met of zonder
grasopvang
Ook leverbaar
met vierwiel besturing

vanaf  4983.00

X 700 serie
Extreem krachtig en
multifunctioneel
Vloeistofgekoelde 
3 cilinder dieselmotor
twee of vierwiel 
aangedreven
uit te rusten met 
verschillende accessoires 
zoals een Maaidek 
122, 137 of 153 cm, 
Grasopvangcontainer, 
Frontlader, Fronthef, 
Frontschuif, Frontbezem 
etc.

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

REIKICURSUSSEN in VORDEN
Iedereen kan het leren!!

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28
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Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de beroepsopleiding MBO beveiliger 2 voor

slechts € 195,–  per maand bij BOC. Mogelijkheid om
wekelijks in te stromen, met diverse gegarandeerde

stageplaatsen.
Open avond: donderdag 22 april. 

Inloop van 17.00–21.00 uur.
Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104 www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH INKOPER/PLANNER M/V
Omgeving Vorden - fulltime- vacaturenummer: VIW00217

Werkzaamheden:
Je bent in eerste instantie belast met de zelfstandige inkoop van
alle grondstoffen, materialen en hulpmiddelen ten behoeve van
de afdeling Productie. Tevens zal je worden belast met het op-
stellen van de lange en korte termijn productieplanning. Je valt
onder leiding van de Manager Operations.

Functie eisen: 
- Minimaal MBO-niveau, aangevuld met NEVI-1 en NEVI-2;
- bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie;
- kennis van een productieomgeving is een pré;
- goede kennis van de Nederlandse-, Duitse- en Engelse taal;
- ervaring met ERP en automatisering in bredere zin.

LASSER MIG/ MAG M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer: VVN00475

Werkzaamheden:
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

Functie eisen:
- MIG/MAG lassen; 
- minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
- geen 9 tot 5 mentaliteit; 

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld – Fulltime – vacaturenr.: VIW00216

Werkzaamheden:
Als magazijn medewerker houd je je bezig met het ontvangen,
controleren (op kwaliteit en kwantiteit), coderen en boeken van
goederen, orderpicken en het verwerken van optredende man-
co’s aan de hand van picklijsten. Ook het verrichten van de ma-
gazijnadministratie is een van je taken. Daarnaast ben je verant-
woordelijk voor het controleren, repareren en keuren van het
handgereedschap.

Functie eisen:
- Tekening kunnen lezen;
- kennis van magazijnadministratie en productiebesturings-

systemen;
- kunnen omgaan met een PC;
- kennis van veiligheidsrichtlijnen en voorschriften t.b.v. van

hijs- en hefmiddelen.

JUNIOR BELASTING ADVISEUR M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenr.: VIW00209

Werkzaamheden:
Binnen deze functie zullen de werkzaamheden voornamelijk be-
staan uit het uitvoeren van complete belastingadviestrajecten,
zoals herstructureringen, bedrijfsopvolgingen, financiële plan-
ning en estate planning. Door ’training on the job’ wordt in kor-
te tijd veel kennis opgedaan, waardoor je in een later stadium al
snel zal kunnen optreden als adviseur voor cliënten en colle-
ga’s.

Functie eisen:
- Je bent afgestudeerd (of nog studerend) voor universiteit FJ

of FE, HEAO FE of MER;
- je hebt maximaal drie jaar ervaring in de algemene advies-

praktijk;
- flexibele instelling.

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld – Fulltime – 
vacaturenummer: VVN00696

Werkzaamheden:
Binnen deze functie verzorg je de facturatie en beantwoord je
vragen van klanten met betrekking tot het transport. Tevens on-
derhoud je het transport documentatie en internationale corres-
pondentie (Duits/Engels).

Functie eisen:
- je bent communicatief vaardig;
- je hebt een aantal jaren werkervaring in een internationale

omgeving;
- je beheerst de Duitse en Engelse taal zowel mondeling als

schriftelijk;
- je bent bekend met ERP systemen en Office pakketten.
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