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Genoemde partijen zijn van mening
dat alle burgers in Vorden in staat moe-
ten worden gesteld hun sociale net-
werk te onderhouden en/of uit te brei-
den. Tevens dat ze in hun eigen woon-
omgeving langer zelfstandig kunnen
blijven en ook dat ze gebruik kunnen
maken van alle voorzieningen die wor-
den geboden. De mening overheerst
dat door een goede indeling van het ge-
bouw de samenwerking tussen de ge-
bruikers kan worden bevorderd, waar-

door ook een goede exploitatie moge-
lijk is. Verder is het doel van deze inten-
tieverklaring dat er plannen worden
ontwikkeld om van het dorpscentrum
een centrale ontmoetingsplaats te ma-
ken. Dit door het aanbieden van ruim-
ten. Daarnaast dient de bibliotheek en
de Stichting Welzijn Vorden een huis-
vesting te krijgen in de hernieuwde ac-
commodatie. Door de combinaties van
functies moet het dorpscentrum straks
een natuurlijk tref- en ontmoetings-

plaats worden. De partijen hebben in-
middels een aantal samenwerkingsaf-
spraken gemaakt. Zo zal er een Stuur-
groep en Werkgroep worden samenge-
steld uit vertegenwoordigers van de
Stichting Dorpscentrum, Stichting Bi-
bliotheek West Achterhoek, Stichting
Welzijn Ouderen Vorden en de ge-
meente Bronckhorst om de mogelijk-
heden te onderzoeken om het gestelde
doel te verwezenlijken. Deze Stuur-
groep/ Werkgroep zal een onderzoek
doen naar de invulling van het ge-
bouw alsmede een onderzoek doen
naar de financiële mogelijkheid om
de plannen te realiseren. Ook zal een
inventarisatie worden gemaakt welke
functies het meest geschikt zijn voor
het dorpscentrum om het gezamenlij-
ke doel te verwezenlijken. Ook andere
‘nieuwe partijen’ zullen zo vroeg mo-
gelijk worden betrokken bij de ontwik-
kelingen van de plannen. 
Verder zal worden onderzocht welke
beheer- en exploitatievorm het meest

Intentieverklaring getekend

Dorpscentrum moet kloppend hart van Vorden worden !

Er vond vrijdagmiddag in het dorpscentrum een bijzondere gebeurtenis
plaats. Daar tekenden de dames mevrouw M. Aartsen- den Harder (voor-
zitter Stichting Dorpscentrum), mevrouw M.L. Oosterhuis- Strating (direc-
teur/ bestuurder Stichting Bibliotheek West Achterhoek), mevrouw
L. Meijerink- van der Weijde (voorzitter Stichting Welzijn Vorden) en
mevrouw A.M.C. van Kuil- Ras (wethouder gemeente Bronckhorst ) een
intentieverklaring. Een gezamenlijke missie van de betrokken partijen
om van het dorpscentrum een kloppend hart in het centrum van Vorden
te maken. Zij willen dat bereiken door geschikte ruimte te bieden, die
voorziet in de behoefte van alle werkzame verenigingen, stichtingen en
groeperingen op maatschappelijk, levensbeschouwelijk, recreatief en
cultureel gebied in Vorden en directe omgeving.

van links naar rechts M.L Oosterhuis- Strating, M.Aartsen- den Harder, A.M.C van Kuil- Ras en L. Meijerink- van der Weijde

geëigend is voor het dorpscentrum.
Het streven is om de positie van het
huidige personeel van het dorpscen-
trum te waarborgen. Tot het moment
dat de definitieve tekeningen klaar
zijn, kunnen nieuwe instellingen
ruimten blijven huren. De kosten van
het haalbaarheidsonderzoek worden
bekostigd door de gemeente Bronck-
horst. De regie van het gebouw blijft
in handen van de Stichting Dorpscen-
trum Vorden. Het gebouw blijft in ei-
gendom van deze Stichting. De vier
partijen hebben goede hoop dat de
plannen in de loop van dit jaar gereed
zullen zijn, zodat begin 2010 met de
verbouw van het huidige dorpscen-
trum kan worden begonnen. Eind vol-
gend jaar moet het dorpscentrum
‘nieuwe versie’ dan officieel kunnen
worden geopend.

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!
• Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69
• Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69
• Elke woensdag Verse Plus 

Pannenkoeken of Poffertjes € 1.69
Bij een besteding van minimaal € 25,00:
• Elke donderdag krat bier 

(elk bier naar keuze, max. 2 kratten) € 8.83
• Extra Paasaanbieding:
Varkenshaas 500 gram € 4,24
J.K. Paassaladeschotel  OP = OP!

per stuk € 4,99
(Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

tulpen, hyacinten,
anemonen, ranonkels

2 bossen €5.00

I.v.m. de sluiting op maandag 13 april,

2e paasdag, verzoeken wij advertenties

en berichten in te leveren voor donder-

dag 9 april 12.00 uur.

De redactie

Oranje/Bevrijdingskrant 2009
In week 17 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-

krant 2009 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan

de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties,

etc. dienen voor woensdag 8 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

DDeezzee  wweeeekk  
vveerrsscchhiijjnntt



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
Witte donderdag 9 april 19.30 uur ds. B. Neppelenbroek
Avondmaal, Goede vrijdag 10 april 10.00 uur ds. H. Weste-
rink, avondmaal, 19.30 uur ds. J. Kool, zaterdag 11 april Stil-
le zaterdag 22.00 uur ds. J. Kool, paasnachtdienst, Zondag
12 april 10.00 uur Pasen ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Goede vrijdag 10 april 19.30 uur ds. F.W. Brandenburg, HA
Zondag 12 april 10.00 uur  Pasen ds. F.W. Brandenburg

Hervormde kerk Wichmond
Goede Vrijdag 10 april 19.30 uur ds. M. Benard,  Zondag 12
april 10.00 uur ds. M. Benard.

R.K. kerk Vorden
Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur Kruisweg te Zutphen,
19.00 uur woorddienst, zaterdag 11 april 22.00 uur Woord-
en communieviering Zondag 12 april 10.00 uur Pasen Eu-
charistieviering, maandag 13 april 10.00 uur Eucharistievie-
ring parochieverband in de St. Jan te Zutphen

R.K. kerk Vierakker
Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur woorddienst
Zaterdag 11 april 19.30 uur Eucharistieviering in Baak
Zondag 12 april 10.00 uur Eucharistie Pasen, dms/hrn koor
Maandag 13 april 10.00 uur gezamenlijke viering in St. Jan
Zutphen

Tandarts
10/13 april Pasen G.M. Wolsink, Laren, tel. 0573 - 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Buurtzorg Vorden
Voor persoonlijke en verpleegkundige zorg 24 uur per dag
bereikbaar, tel. (06) 12 32 34 11.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

WWW.WKOLIE.NL

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

Dagmenu’s
8 april t/m 14 april 2009  

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

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

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

Woensdag 8 april
Uiensoep met kaas crouton/Karbonade de Rotonde,
aardappelen en groente. 

Donderdag 9 april
Zuricher geschnetzeltes van kip in een roomsaus, rösti
en rauwkostsalade/tiramisu met slagroom.

Vrijdag 10 april
Mosterdsoep/Pangafilet met zoetzure saus, aardappe-
len en groente.

Zaterdag 11 april (alleen ophalen/bezorgen)
Cordon bleu met aardappelsalade en rauwkost-
salade/ijs met slagroom.

Zowel 1e als 2e Paasdag zijn wij geopend van
11.30 uur tot 22.00 uur.

Dinsdag 14 april 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Wij wensen u smakelijke
Paasdagen toe

Vlaai v/d week

Abrikozenroomvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden € 6,30
keuze uit wit, tarwe en/of fijn volkoren

Paas-knallers

Paastulband € 6,95
gevuld rum en bitterkoekjes,

overgoten met fondant

Paasslofje met perzik 
luxe brood met rozijnen en room en perzik

€ 4,40
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�Pianoles van Pieter Reber-
gen in Zieuwent. Voor info
zie: www.improviand.nl en
www.deflamingos.com
tel.06-29220857

�Te huur opslagruimte
100m2 Toldijk. Met electr.rol-
deur.06-20033893.

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�Heb je de lente in je bol.
Kom naar de wereldwinkel,
die ligt weer vol.

�Vakantie in uw eigen bun-
galow in Thailand in de grote
tuin van Vordens echtpaar
www.bandokmaai.com

�51Ploeg/Frais machine,
Honda F400 viertakt 144
cm3, benzine, 2 versn. voor-
uit, 1 acheruit. Tevens Bos-
maaier Efco 400A benzine.
06-53115197

�AANGEBODEN 2- SPAN
PAARDEN 
volbl. ARABIEREN 17 j.
schimmels /ruinen h.151 cm.
Geschikt voor recreatief,
aangespannen of onder het
zadel rijden. Eventueel met
tuig, wagens e.d. Te koop,
bruikleen of gratis voor alleen
weiden bespreekbaar. 
06-21580650

�Te Koop: Hooibergen
7,20m Tel: 0650502680

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

�Op vakantie naar Zweden?
Welkom in ons Bed&Break-
fast.Kijk op:www.de meeu-
wenberg.nl of bel
004655030251.

�Te koop: Grote- en kleine
balen tarwestro, kan in over-
leg worden bezorgd. Tevens
1 zwart dwerggeitje en bokje.
J. Gosselink, Z.E.weg 28,
Toldijk, tel. 0651946908.

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 Koop: isolatie pl. 4-6-8-
10cm. Partij underlayment pl.
balk en regelhout. Houtbe-
werk. machine. Toyota hef-
truck Diesel met swidelift.
Alum. schuifladders. Tel.
0650502680

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

TWEEDE PAASDAG 
13 APRIL 

SNUFFEL- EN
ROMMELMARKT 

HESSENHAL HOOG KEPPEL
VAN 10.00 TOT 16.00 
GRATIS PARKEREN, 

ENTREE SLECHTS € 1,50 

Huur ook een kraam 
info 06 38 10 94 49

Ronny Leunk 
Marktkraam Verhuur

�Te huur: een gemeubileerd
appartement in 't buitenge-
bied van Vorden, 2 km vanaf
het centrum. Tel. 0575 - 55
16 02



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

DANKBETUIGING

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze oprechte dank be-
tuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke
vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden
van onze innig geliefde vader en trotse opa

Gerrit Jan Bannink
Jan

kinderen en kleinkinderen

Hengelo (Gld), maart 2008

Na een korte ziekte in de Leeuwerikweide in
Zutphen is overleden onze zwager en oom

Herman Brummelman

echtgenoot van 
Tonnie Brummelman-Brummelman

Gerrit en Ans Brummelman
Ab en Diny Brummelman
Nelly en Jo Tekelenburg
Hans Brummelman en Thea Kluin
Neven en nichten

Vorden, april 2009

RECTIFICATIE

‘t lijkt zo gewoon
maar het is een wonder.
Ons tweede kindje,
‘t blijft heel bijzonder.

Sander
23 maart 2009

Sander is geboren om 16.23 uur, weegt 2915 gram
en is 50 cm lang.

Zoon van
Jan en Ingrid Eskes
Broertje van Anouk

Zelstweg 5
7251 JR  Vorden

Paasverrassing
Met Pasen mag je iets extra’s verwachten. Zeker van de

Keurslager. En dus krijg je deze week 100 gram Paassalade
gratis bij aankoop van 150 gram overheerlijke Paasrollade.

Een verrassing van de Keurslager, die goed van pas 
komt bij het Paasontbijt of de uitgebreide Paasbrunch. 

Dat scheelt mooi weer in de portemonnee!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Mini Kiprollade
500 gram € 5.00

SPECIAL

Lentekriebels
100 gram € 1.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden Paasrollade
GRATIS 100 gr Paassalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Riblappen
500 gram € 5.98

MAALTIJDIDEE

Lasagne
500 gram € 4.98

Heden is overleden onze lieve broer, zwager en oom

Herman Brummelman

Echtgenoot van Tonny Brummelman

Jan † & Jet †

Els † & Gerrit †

Riek & Gerrit †

Hermien † & Bab †

Hilda † & Johan †

Annie & Jan

Neven en nichten

Vorden/Zutphen
1 april 2009

”Alderkamp”

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Hij is binnen!
“Ik doe gewoon
al gek genoeg”
126 ABN gedichten, 

bij boekhandel Bonvrie,

Hengelo, Staring Instituut

en bij Geert Holterveld,

tel. (0575) 45 19 37.

Lieve mensen,

Uw warme belangstelling, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van onze pa en opa,

Herman Elbrink

heeft ons enorm goed gedaan.
Zoals Pa zou zeggen: "Bedankt, bedankt, bedankt!".

Roelof en Marjan
Henco en Tineke
Hans en Marga
en kleinkinderen

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Beetje bij beetje moesten wij je loslaten
We konden niet meer alles met je bepraten
Die blik, die stilte deed vaak zeer
De man van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Zeggen wij: “Bedankt voor alles,
wat je voor ons hebt gedaan”

Tot ons verdriet is toch onverwachts overleden mijn
lieve man, onze vader en opa

Bernard Abbink
Bennie

echtgenoot van Alie Abbink-Groot Roessink

* 25 mei 1936 † 5 april 2009

A. Abbink- Groot Roessink

Jan en Jo Abbink-Kolkman
Joost*
Rick
Lisa
Julia*

Els en Eric Nijenhuis-Abbink
Marc
Ilse

Kruisdijk 9
7251 RL  Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers
van de “Beekdelle” voor de liefdevolle verzorging
van Bennie.

Bennie is thuis opgebaard. Er is gelegenheid om af-
scheid van hem te nemen en de familie te condole-
ren op donderdag 9 april van 19.00 tot 20.30 uur
aan de Kruisdijk 9 te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
wordt gehouden op vrijdag 10 april om 13.30 uur in
de Ned. Hervormde Kerk te Vorden. Voorafgaand
aan de dienst is er tussen 13.00 en 13.20 uur gele-
genheid om afscheid te nemen.
Aansluitend zullen we hem begeleiden naar zijn
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve
deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl
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Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT 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.

BURO JIJ 
Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

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

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

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

Giant Twist elektrische fiets TESTDAGEN

2E PAASDAG GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR!

MAGAZIJNVERKOOP
VOOR SPOTPRIJZEN

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

   www.hoveniersbedri j fevers.nll         

 BAAK,, 0575-441048

Ook voor

bedrijfsauto’s

Uitdeuken

zonder spuiten
Spotrepair

Zorgeloos

schadeherstel

Schadeherstel is waardeherstel!

Handelsweg 7 - 11

7021 BZ  Zelhem

Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

ONDERHOUD IS BEHOUD
Het belang van goed onderhoud 

van buitenschilderwerk wordt 

vaak onderschat. Het maakt uw 

huis niet alleen mooier, maar ook 

duurzamer. Kies dan wel voor een 

hoogwaardig verfsysteem zoals bij-

voorbeeld Sigma S2U Allure. Met 

het S2U Allure verfsysteem kan 

zowel op warme zomerdagen als 

tijdens koude winterdagen (vanaf 

0˚C) geschilderd worden.

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN

Geniet van uw nieuwe badkamer

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Gotink beschikt over een prachtige showroom waar u zich uitstekend kunt laten
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast helpen bij de complete
inrichting van uw badkamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot montage.

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   
T 0575 - 46 52 58    F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl



Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Wij vieren feest!
Salon Marianne
bestaat 20 jaar!

Voor alle klanten 

hebben wij deze week

een presentje

Wij vieren feest!
Salon Marianne
bestaat 20 jaar!

Voor alle klanten 

hebben wij deze week

een presentje

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Weekaanbiedingen:
Ze zijn er weer!

Hollandse bloemkolen per stuk 1,25
Nieuwe oogst vers geschrapte kriel

500 gram 1,69
Paas-Brunch salade of rauwkost

150 gram 1,49
“Vol Smaak” in de aanbieding:
Grote malse krop sla per stuk 0,99
Pers sinaasappelen zoet en vol sap

20 stuks 2,99
Er zijn weer heerlijke Hollandse asperges!
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Kijk op www.rabobank.nl/graafschap-noord

Onze mini-laptop is hier het 
hypotheekgesprek van de dag.
Een hypotheekgesprek bij Rabobank Graafschap-Noord levert u nu een schitterende 

mini-laptop op. Na een hypotheekgesprek weet u exact wat uw financiële mogelijkheden 

zijn. En welke hypotheek het beste bij u past. Bovendien weet Rabobank Graafschap-Noord 

alles van de lokale markt. Niet zo vreemd dus dat onze sensationele aanbieding hier het 

gesprek van de dag is. Geen tijd voor twijfel, maar tijd voor de Rabobank!

Thuis in Zutphen.

* Vraag naar de actievoorwaarden.

Nú gratis 

mini-laptop bij 

een hypotheek-

off erte*

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MIND

BODY

MIND

YOUR

BODY

Bewust
bewegen

Pilateslessen onder
professionele begeleiding in
kleine groepen in Leesten

Start nieuwe
cursus

half april 2009!

Meld je snel aan, 
want vol = vol.

Informatie:
0575 - 572573

info@studio-mind-your-body.nl
www.studio-mind-your-body.com

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

De nieuwste sensatie! 
Dansen en fitness in één met opzwepende latin muziek.

2 weken gratis uitproberen op de volgende data:
woensdag 15 en 22 april 10.00 uur donderdag 16 en 23 april 19.00 uur, 

zaterdag 18 en 25 april 09.00 uur, maandag 20 april 21.00 uur

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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!



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

Om een voorbeeld te geven, we heb-
ben hier in Vorden een korps van 27
man ( 24 is minimaal verplicht ). Dit
moet zo blijven, want ik weet nu al dat
er de komende jaren een aantal, van-
wege de leeftijdsgrens, zal moeten af-
haken. Vorig jaar hebben we gepro-
beerd om vrouwen te werven. Dat is
niet gelukt. Wellicht dat het ‘onbeken-
de’ van het vak een rol speelt of dat
vrouwen denken dat de brandweer
louter een mannenwereldje is, ik weet
het echt niet. Ontzettend jammer
want huisvrouw en brandweer zou
uitstekend te combineren zijn. Vorig
jaar is toen het idee geboren om te
trachten, middels deze stage oplei-
ding, om ons op een andere manier te
versterken’, zo zegt Bennie Hekkel-
man. Inmiddels hebben drie stagiaires
in Vorden aan het project deelgeno-
men: Dennis Hekkelman, Ruud Hun-

tink en Sven Toebes. De unieke con-
structie is bedoeld om deze aspirant
vrijwilligers te laten ervaren hoe het
werk bij de brandweer is en of het be-
valt. Bennie Hekkelman: ‘ Ik heb eerst
een gesprek met de jongens gevoerd,
kijken wat voor vlees ik in de kuip heb.
Daarna werden ze aan het korps voor-
gesteld. Vervolgens lieten we ze aan
het werk van de brandweer proeven’.
Voor de 17 jarige Dennis Hekkelman,
metselaar van beroep, was het de ‘ge-
woonste zaak van de wereld’’, dat hij
zich als stagiaire zou aanmelden. Pa
Bennie, preventie- inspecteur bij de
brandweerorganisatie in de gemeente
Bronckhorst en zoals gezegd postcom-
mandant bij de brandweer in Vorden,
heeft de liefde voor het vak van brand-
weerman, al vroeg bij zijn zoon met
de paplepel ingegoten ! Dennis: ‘ Klopt
zeer zeker. Ik ging altijd al mee naar

de familiedagen van de brandweer.
Dat vond ik prachtig. Ik ben de afgelo-
pen maanden ook al een paar keer
mee ‘uitgerukt’ en heb ik zelfs gehol-
pen bij het nablussen van een boerde-
rij- brand. Op 1 mei word ik 18 jaar en
dan ben ik officieel bij de brandweer’,
zo zegt hij toch wel trots. 

De 20 jarige Ruud Huntink, installatie-
monteur van beroep is op zijn beurt
door zijn vriend Dennis enthousiast
gemaakt. Ruud: ‘ In eerste instantie
dacht ik: brandweer ? Wat moet ik
daar mee ! Toch aangemeld en direct
op de eerste avond klikte het al. Ik was
meteen ‘ verkocht ‘, zo sprak hij. In-
middels is hij sinds 1 april officieel lid
van het korps. De 19 jarige Sven Toe-
bes, eveneens metselaar van beroep, is
de derde stagiaire. Hij hoopt op 1 juli
te worden goed gekeurd. Sven: ‘ Een
oud collega vertelde mij wel eens over
de werkzaamheden bij de brandweer.
Dat leek mij ook wel. Ik heb mij daar-
na aangemeld en ik moet zeggen, het
bevalt prima. Al een paar keer mee ge-
weest, leuk werk’, zo zegt hij. Bennie
Hekkelman hoort het allemaal met
een glimlach aan en zegt : ‘ Het geeft
ook bij mij een goed gevoel, de jon-
gens zijn erg enthousiast en hebben
alle drie inmiddels aangegeven graag
door te willen gaan. 

Het ligt in de bedoeling dat zij na de
zomervakantie een vervolg- opleiding
krijgen. In eerste instantie de oplei-
ding tot brandwacht. Dat betekent ge-
durende twee winterseizoenen van
september tot en met maart één
avond per week verplicht een cursus
volgen. De nadruk tijdens de oplei-
ding ligt o.m. op de technische hulp-
verlening zoals het omgaan met de ge-
reedschappen. 

Op deze materie wordt dieper inge-
gaan. Gedurende de opleiding draaien
ze gewoon met het korps mee, het ver-
richten van hand- en spandiensten om
op die manier tot een goede brand-
weerman uit te groeien. Ik ben blij dat
we ons korps op deze manier met jon-
gelui kunnen versterken. Dat biedt de
korpsen in Hengelo, Steenderen en
Zelhem ook perspectief’, zo zegt een
tevreden postcommandant Bennie
Hekkelman. Overigens zal de gemeen-
te Bronckhorst in het samenwerkings-
verband Brandweer Achterhoek West,
waar brandweer Bronckhorst onder-
deel van uitmaakt, het project met
grote interesse volgen !

Brandweer Bronckhorst verwelkomt
officieel eerste drie aspirant vrijwilligers

Volgens Bennie Hekkelman, postcommandant van de brandweer in Vor-
den, is de pilot ( het aanbieden van een stageplek bij de vrijwillige brand-
weerorganisaties ) geslaagd. ‘Wij zijn hier in Vorden gestart en het zal ook
bij de brandweer in Hengelo, Steenderen en Zelhem worden uitgevoerd’,
zo zegt hij. Hekkelman is zelf de bedenker van het experiment. Het pro-
bleem bij de brandweer en niet alleen hier in Bronckhorst, is eigenlijk dat
de korpsen al jaren achtereen geen voldoende aanvulling krijgen. Elk jaar
hebben we te maken met een natuurlijk verloop. De brandweerlieden
gaan verplicht met 55 jaar met ‘pensioen’ en die plekken moeten opge-
vuld worden.

V.l.n.r.: Ruud Huntink, Bennie Hekkelman, Dennis Hekkelman en Sven Toebes

Er zijn die dag demonstraties en een
soort opstapdag die wordt geleid door
de vereniging Slick 96. Dit alles onder
het genot van een hapje en een drank-
je.

Barry rijdt na 10 jaar gereden te heb-
ben zelf geen wedstrijden meer omdat
hij het te druk heeft met zijn bedrijf.

Wel blijft hij actief in de wedstrijd-
sport en begeleid hij Roy Klein Heren-
brink. Wel zal hij af en toe nog in actie
komen tijdens een demonstratie. Ver-
der staat ook de 2 uren van Hengelo
GLD op het programma. Roy zal uitko-
men op een door Wassink geprepa-
reerde ZPF machine. Hij is nog maar
13 jaar en is al 4 maal kampioen fiets-
cross geweest. Ook werd hij een keer
2e en 3e van Oost/Noord Nederland
met fietscrossen. Roy gaat negen wed-
strijden rijden in de Cup/NK competi-
tie en komt uit in de klasse senioren
standaard met nummer 34. Zijn ido-
len zijn Valentino Rossi en Dani Pedro-
sa en ooit hoopt hij ook te gaan rijden
in de wegrace klasse. Zijn vader was
vroeger een groot fan van Kevin
Schwantz vandaar dat Roy met num-
mer 34 op de motor rijdt. De eerste
wedstrijd was afgelopen zaterdag en
op 19 april staat de tweede al weer ge-
pland in Stadskanaal. 
Wassink en Klein Herenbrink nodigen
dan ook iedereen uit om eens een kijk-
je te nemen bij een van de races dit sei-
zoen. Waarschijnlijk zal het team ook
aan 3 EK wedstrijden meedoen die ge-
houden worden in Italië, Denemarken
en Tsjechië. Helaas wordt er dit jaar
geen EK wedstrijd in Nederland ge-
houden.

ZPF pocketbikes opent
deuren 2e Paasdag

Tweede paasdag opent Barry Was-
sink aan de Handelsweg in Vorden
zijn deuren voor het publiek. Was-
sink is sinds begin vorig jaar im-
porteur van het Italiaanse merk
ZPF.Dit merk maakt vooral pocket-
bikes, pitbikes en wegrace moto-
ren voor de jeugd. De junior poc-
ketbike machine heeft zo'n 4,2 pk
en de senior machines variëren
tussen de 7,5 en 13 pk. Ook aan kle-
ding is gedacht want Barry ver-
koopt raceuitrusting van het merk
Falco. Verder kan men er olie, ket-
tingspray en o.a. onderdelen ver-
krijgen van het merk ZPF. Vanwege
de groeiende belangstelling werd
de ruimte bij huis al snel te klein.
Vandaar dat Wassink nu een be-
drijfspand heeft gehuurd op indus-
trieterrein het Werkveld. De ope-
ning zal plaats hebben op 13 april,
tweede paasdag.

Wassink en Klein Herenbrink. Foto: Henk Teerink

De beste 8 verenigingen van vorig jaar
zijn dit jaar sowieso ingeloot. Daar-
naast is er een aantal wildcards ver-
strekt. De overige deelnemers zijn
door loting bepaald. De deelnemers
van de Free Kick Competitie zijn ver-
deeld in vier regio's. De deelnemers
per regio zijn: Regio Zuid (Gelderland
muv de Veluwe): v.v. Jonge Kracht,

Sportclub Varsseveld, HC '03, AD '69,
T.S.V. Theole, F.C. Lienden, S.V. GROL,
R.K.V.V. HAVO, RKHVV, vv Jan van Arc-
kel, v.v. De Bataven, v.v. Rheden v.v. Ga-
zelle Nieuwland, Pax, AZSV Aalten,
S.V. Leones.

Alle deelnemende verenigingen selec-
teren tijdens een interne competitie
dé vrijetrappenspecialist van de ver-
eniging. De winnaar van iedere vereni-
ging wordt tijdens een clinic, verzorgd
door Pierre van Hooijdonk, klaarge-
stoomd voor de grote finale op 26 juni.

Kijk op www.aboostfreekickcompeti-
tie.nl voor meer informatie.

Deelnemers van de AB Oost
Free Kick Competitie
Hét vrijetrappenspektakel dat Gel-
derland, Overijssel, Flevoland en
Drenthe vorig jaar wekenlang in
zijn ban hield, krijgt wegens groot
succes een vervolg. Na 4 lotings-
avonden zijn de 64 deelnemers van
2009 bekend.

Haverkampband, met voorheen Hen-
drik Haverkamp als lead''zanger'', tim-
mert de laatste jaren hard aan de weg,
in eigen beheer werden enkele cd-sin-
gles opgenomen die als warme brood-
jes over de toonbank gaan. Optredens
in binnen en buitenland (lees; buiten
Twente, salland en de achterhoek). En
de band mag zich verheugen op een
groeiend aantal vaste fans (haverkam-
pers) die de optredens trouw bezoe-

ken. Zaterdag 11 april kan het publiek
kennismaken met de nieuwe drum-
mer van de Haverkampband, Bennie
''kabaats'' Wagenaar die, voor een half
jaar, Hans Batermans vervangt die een
wereldreis gaat maken. Bennie ''ka-
baats" Wagenaar speelde de laatste ja-
ren in de top-40 band Sixfeet en is er
volgens eigen zeggen helemaal klaar
voor om nu eens een keer echt knap-
pende rock''n roll te gaan maken en
durft het dus aan om het komende
half jaar met de losgeslagen Haver-
kampband op pad te gaan.!! 
Haverkampband belooft een (spreek-
woordelijk) vuurwerk aangaande de
nog geheime stunt !!Het spektakel
vind dus plaats op zaterdagavond 11
april in Sportherberg De Veldhoek in
De veldhoek.

Haverkampband in De Veldhoek
Onvervalste achterhoekse rock''n
roll uut de achterhoek in De Veld-
hoek. Want 11 april spelen zowel
Haverkampband als de Taliband in
Sportherberg ''De Veldhoek''. Dat
wordt dus een olderwets gezellige
avond vol achterhoekse rock''n
roll.

Het bedrijf van eigenaar Gert Jan Massink bestaat al ruim
12 jaar en is gevestigd aan de Zutphen-Emmerikseweg 33B
te Toldijk. Het team en begeleiders kwamen bijeen in de
prachtig ingerichte Zündapp-hoek van de zaak.

Massink shirtsponsor S.V. Steenderen B1

Het vooral bij de jeugd bekende Toldijkse bedrijf
Massink Bromfietsen en Motoren is wederom shirt-
sponsor van de B1 jeugd van de voetbalvereniging
Steenderen.

Het B1 jeugdteam van S.V. Steenderen met shirtsponsor Gert Jan Massink (derde van r.) van Massink Bromfietsen en Motoren uit Toldijk.



Leraren, kinderen en vrijwilligers van
de Engelse partnerschool van Het Ho-
ge zijn samen met leden van de liefda-
digheidsvereniging Chernobyl 2000
op weg naar Belarus. Drie dagen lang
doorkruist het konvooi van vracht-
wagens en busjes de wegen van Euro-

pa, om in Wit-Rusland een indrukwek-
kend vracht van o.a. sport-, spel- en
leermaterialen af te leveren. Al meer
dan 15 jaar is deze club mensen actief.
Initiatiefnemer Mike Worton is de
drijvende kracht achter deze organisa-
tie. Terwijl hij rond de klok van half

zeven op de nog donkere parkeer-
plaats aan de A1 in Holten dankbaar
in zijn koffie roert, vertelt hij bevlogen
en gepassioneerd over het werk wat zij
de afgelopen jaar hebben volbracht
om de kinderen en scholen in Belarus
te kunnen helpen. Vele uren van in-
pakken, verzamelen en regelen heb-
ben hij en zijn vrijwilligers achter de
rug. De moeite was niet voor niets.
Drie vrachtwagens vol gaan op weg
naar het verre Wit-Rusland. De vracht-
wagenchauffeurs planden speciaal
hun vakantie om deze bijzondere reis
te mogen maken. Ook de zes meege-
reisde leerlingen van Middle School
Bredon Hill zijn ondanks het vroege
tijdstip, opgewekt en nieuwsgierig
naar wat ze zullen meemaken tijdens
deze reis. Voor Harry Hendertink en
Stef Woestenenk van Het Hoge bete-
kende deze ontbijtservice een weer-
zien met oude vrienden en collega's,
die ze op deze manier een hart onder
de riem konden steken. Er werd tussen
de vrolijke gesprekken door meteen
contact gelegd om wellicht het ko-
mende jaar nog meer te kunnen bete-
kenen voor Chernobyl 2000. Toen de
zon eenmaal de inmiddels druk bere-
den snelweg langzaamaan verlichtte,
vertrok de stoet weer richting Belarus.

Voor meer informatie: 
www.chernobyl2000ltd.co.uk

Leerkrachten Het Hoge vroeg uit de veren

Basisschool Het Hoge 4 uur in de ochtend. Alles is donker, stil en verlaten.
Personeelsleden Harry Hendertink en Stef Woestenenk zetten samen kof-
fie en smeren broodjes. Met het tijdstip wat ongebruikelijk vroeg, is de
onderlinge lol is al flink ontwaakt. Na een half uurtje smeren, stapten ze
in de auto richting de A1. Engelse collega's en vrienden werden getrak-
teerd op een welverdiend ontbijt op hun liefdadige weg naar Wit-Rusland.

LEUKE BRIEF (6)
Inmiddels zijn er van de soap 'Tram-
melant in Bronckhorst' weer twee afle-
veringen uitgezonden. De eerste speel-
de zich af op 13 maart tijdens een ge-
sprek in het gemeentehuis. Aanwezig
waren Mevrouw Pierik, hoofd culture-
le Zaken van de gemeente Bronck-
horst en Alfonso Wolbert, de ontwer-
per van het 'Regenmuseum'. Aan de
andere kant van de tafel de kunstena-
res Meta van Arkel en ondergeteken-
de. De heer Wolbert was - zo zei hij -
pijnlijk getroffen door de felle kritiek
op zijn ontwerp en de daarbij gebruik-
te omschrijvingen. We hebben geant-
woord dat we tot tweemaal toe in on-
ze reacties positief hebben gereageerd
op zijn idee op zich. Onze kritiek be-
trof vooral de - laten we het netjes for-
muleren - ons inziens onprofessionele
en onjuiste wijze waarop de wethou-
der het 'Regenmuseum' aan de man
heeft proberen te brengen. En we heb-
ben duidelijk kritiek geuit op de
plaats waar het zou komen. Daarnaast
hebben we weergegeven hoe de reac-
ties zijn van de omwonenden op zijn
idee en de vormgeving an het 'muse-
um'.. Dat daarbij enkele minder fraaie
omschrijvingen zijn gebruikt is hard
maar geeft wel de spontane mening
weer van zeer veel omwonenden. Me-
vrouw Pierik vertelde ons verder dat er
toch nog een bijeenkomst is belegd,
nu uitsluitend met de bewoners van
de huizen direct grenzend aan het
plein. Kennelijk stelt het college van B
en W het op prijs, voordat een defini-
tief besluit voor realisering van het
project wordt genomen, te weten hoe
de meest betrokken omwonenden er
over denken. Een wijs besluit. Op onze
vraag wat er zou gebeuren als dit over-
leg negatief voor het 'museum' zou
uitpakken was het antwoord dat het
project dan waarschijnlijk helemaal
zou worden afgeblazen. Op de vraag
van Meta van Arkel of er dan nog een
nieuwe actie zou starten voor een pas-
send kunstwerk kreeg ze het teleur-
stellende antwoord dat dit (ook waar-
schijnlijk) niet zou gebeuren. Intussen
kreeg ondergetekende van één van de
direct aanwonenden, die 's avonds het
huis niet meer kan verlaten, het ver-
zoek namens hem de geplande verga-
dering bij te wonen. Die persoon heeft

dit ook telefonisch aan het gemeente-
huis gemeld. Toch keek wethouder Pe-
ter Glasbergen nogal verstoord toen
we ons op maandag 16 maart in het
Dorpscentrum meldden.

We waren duidelijk niet welkom.
De bijeenkomst werd door 11 perso-
nen (leden van 8 gezinnen) bijge-
woond. Op onze vraag of er na de pre-
sentatie van de heer Wolbert en de re-
acties daarop van de aanwezigen, ook
een stemming zou worden gehouden
waaruit een conclusie kon worden ge-
trokken, werd door de wethouder ne-
gatief gereageerd. En zo voltrok zich -
om het kort te houden - de vergade-
ring zoals we verwachtten. Voorzitter
Glasbergen lichtte de voorgeschiede-
nis toe, Alfonso hield een gloedvol be-
toog over wat hij met 'het Regenmuse-
um' bedoelt en de aanwezigen gaven
hun kritiek. Die luidde: het bouwwerk
van 5 meter middellijn en 3 meter
hoog is te groot voor het kleine plant-
soentje van 60 bij 60 meter, de plek is
een kwetsbare hangplek met veel glas
midden in een woonwijk dus grote
kans op overlast, een vormgeving die
niet past in deze omgeving en die door
zeer velen negatief wordt beoordeeld
(zie boven). 
En tenslotte: grote twijfel of er men-
sen te vinden zijn die jarenlang het be-
heer over dit 'museum' willen voeren.
Eén familie reageerde wel positief op
'het Regenmuseum' en had er geen be-
zwaar tegen. Er werd door de voorzit-
ter wijselijk aan het eind van de avond
geen conclusie uit deze discussie ge-
trokken. Wijselijk, omdat dan bij een
stemming zou zijn gebleken dat 7 van
de 8 direct aan het plein wonende
huiseigenaren negatief zouden heb-
ben gestemd. Iets wat we in een blik-
sem-enquète tijdens het vertrek van de
aanwezigen nog snel konden vaststel-
len.

En zo kijken we vol spanning uit naar
de volgende aflevering van de soap
'Trammelant in Bronckhorst', die zo-
als blijkt uit de reacties, door velen in
ons dorp geboeid wordt gevolgd.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35, 7251 AW Vorden 

(namens zeer veel omwonenden)

De leerlingen van groep 4 en 5 weten
al van voorgaande jaren, dat deze
Palmpaasoptocht naar 'De Wehme'
een erg leuk uitje is. 

Om 9.30 uur komen de leerlingen met
hun Palmpaasstok uit school en vor-
men samen een kleurige optocht. De
stokken worden van elkaar bewon-
derd en bekeken welke lekkernijen de
ander eraan heeft hangen. Ook het
weer laat zich van de goede kant zien

en onder het genot van een heerlijk
lentezonnetje vertrekt de bonte stoet
naar de Nieuwstad. 

Bij 'De Wehme' aangekomen gaan de
kinderen al zingend naar binnen. Na
een klein woordje van juf Inge aan de
bewoners, wordt gezamenlijk gezon-
gen over de lente. Aansluitend is het
de beurt aan de kinderen van groep 3.
Zij hebben een mooi versje ingestu-
deerd. Naast de liedjes en het versje,

hebben de kinderen nog een verras-
sing voor de bewoners. Op school heb-
ben zij paasbakjes gemaakt, voorzien
van wat stro en er een paar heerlijke
paaseitjes ingedaan. 

Elke aanwezige bewoner kreeg van
een leerling zo'n mooi bakje aange-
reikt. Als dank voor hun mooie optre-
den en de lekkere verrassing, kregen
de kinderen drinken en wat lekkers!
Wederom een zeer geslaagde ochtend
waar kinderen en bewoners volop van
hebben genoten en waarbij de af-
spraak weer is gemaakt om volgend
jaar terug te komen!

Bent u benieuwd naar foto's van dit
bezoek? Op onze site: www.devorde-
ring.nl zijn deze foto's (en foto's van
andere activiteiten) te bekijken.

Paasgevoel' bij bewoners 'De Wehme'

Donderdagochtend 2 april jl. De laatste verrichtingen en lekkernijen wor-
den aangebracht, bij de bakker/supermarkt wordt nog snel een brood-
haantje gekocht en … de Palmpaasstok is klaar!! Op het schoolplein van
basisschool 'De Vordering' zijn opgewonden stemmen te horen. Want, hoe
leuk het ook is … een beetje spannend is het toch wel! Met name voor de
leerlingen van groep 3. Voor hen is het de eerste keer dat zij deelnemen
aan de jarenlange traditie van het bezoeken van bewoners van 'De
Wehme' met een mooi versierde Palmpaasstok.

Wik Wichmond nam deel met 7 meis-
jes. De resultaten bleken beter dan ver-
wacht: Elk kind verbeterde zich wel op
1 of meerdere toestellen ten opzichte
van de vorige wedstrijden in novem-
ber of december. Er werd zelfs een 1e
en een 3e plaats behaald. Ook gaan er
3 kinderen (Luna Bouwhuis, Susanne
Weenk en Iris Lammers) door naar de
finale op 9 mei in Zutphen.

DE UITSLAG: 
Instap niveau 16: Iris Lammers 1e, Me-
ta Kamphuis 23e, Carolien Hiddink
27e, Anne Sarink 20e.

Pupil 1 niveau 16: Eline Brummelman
16e.Pupil 2 niveau 16: Susanne Weenk
3e.

Pupil 2 niveau 14: Joanne Weenk 6e.

WIK Wichmond presteerde goed
in gymwedstrijd

Afgelopen zaterdag vond in Warnsveld de 2e plaatsingswedstrijd voor de
7e divisie rayon Hanzestreek plaats.

Naast tekenen en schilderen staan we
daadwerkelijk stil bij wat veranderin-
gen in ons leven betekenen, laten dit

doorklinken in onze stem en geven er
tot slot eigen woorden aan. 
Nieuwsgierig geworden? Bel dan voor

meer informatie naar Josée van der
Staak 0575-555783 of stuur een mail-
tje naar joseevanderstaak@hetnet.nl
Het maximum aantal deelnemers is 8. 

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

Hoe ga je om met veranderingen?
Door te tekenen en te schilderen haal je het onbewuste in jezelf naar bo-
ven en wordt het zichtbaar. Ervaar dit op vrijdagmiddag 17 april tijdens
een workshop 'klank en kleur' bij atelier Amare met als thema: Hoe ga je
om met veranderingen?



APRIL
8 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
8 Handwerkmiddag en Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
16 Bejaardenkring Vorden
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme info-tele-
foon 55 20 03

29 Anbo klootschieten 't Olde Lettink

KUNST AGENDA VORDEN

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het
Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

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

Speciaal voor deze belangrijke vrijwil-
ligers geeft de Brandwonden Stichting
een presentatie over het voorkomen
van brandwonden en verlenen van
eerste hulp. Tijdens deze presentatie is
er aandacht voor: Risico's voor u en uw

gezinsleden. Eerst hulp verlenen bij
brandwonden. Behandeling en nazorg
van brandwonden.

Op deze avond zal ook worden stilge-
staan bij de vele Vordense vrijwilligers

die zich vele jaren hebben ingezet
voor de Brandwonden Stichting. 

Mocht u meer willen weten over
brandwonden, de behandeling of
misschien als collectant de stichting
willen ondersteunen, dan bent u van
harte welkom op woensdag 15 april,
20.00 uur, in de brandweerkazerne
aan de Rondweg 6 in Vorden.

Brandwonden, je moet er niet aan denken

dat het je gebeurt

Elk jaar zetten zich in de gemeente Vorden veel vrijwilligers belangeloos
in voor de Brandwonden Stichting. Want brandwonden geven ernstige
verwondingen, je moet er niet aan denken dat het je gebeurt. Dankzij hun
kan de Brandwonden Stichting goed werk doen.

Met het aangaan van het buitengewo-
ne lidmaatschap zijn zowel de Vorden-
se Ondernemers Vereniging als ook de

voetbalvereniging Vorden ervan over-
tuigd dat ze elkaar als organisatie
kunnen versterken. 

Op de foto wordt het buitengewone
lidmaatschap ondertekent door de he-
ren Marcel Leferink voorzitter van de
VOV (links) en William van der Veen
voorzitter van de voetbalvereniging
Vorden.

Voetbalvereniging Vorden
buitengewoon lid VOV

Met ingang van april 2009 is de voetbalvereniging Vorden toegetreden als
buitengewoon lid van de Vordense Ondernemers Vereniging.

Met een expositie van 26 bruisende
schilderijen van Marie-José Robben
luidt Galerie Agnes Raben in Vorden
op 4 april a.s. de lente in. Sfeervolle
Landschappen en bloemmotieven voe-
ren de boventoon. De expositie is te
zien van 5 april t/m 24 mei 2009. Pas-
sie, dynamiek, kleur, licht en de magie
van verf. Te zien is een gevarieerde ex-
positie met schilderijen die stuk voor
stuk een enorme energie en beweeg-
lijkheid uitstralen en waar de hand
van de kunstenaar, gedurende het
avontuur van het schilderen, het schil-

derij onmiskenbaar tot de hare heeft
gemaakt. Soms stemmig soms teer
maar vaak ook uitbundig en helder
van kleur. 

Schilder Marie-José Robben (Kaatsheu-
vel 1959), deed haar opleiding aan de
Kunstakademie in Den Bosch (1979-
1985), De Rijksakademie van beelden-
de kunsten in Amsterdam (1985 - 1988)
en l'Ecole Nationale Superieure des Be-
aux Arts in Parijs. Daarna vestigde zij
zich in Amsterdam. Sindsdien heeft
zij een uitgebreid en indrukwekkend
oeuvre opgebouwd en behoort zij tot
de gerenommeerde kunstenaars die
ons land rijk is.

Marie-José Robben exposeert
Bruisende solotentoonstelling van
schilder Marie-José Robben

Op 18 en 19 april a.s. is er gelegenheid
om te werken aan een tricot pop ge-
vuld met gewassen schapenwol. 

We bieden een gezellig weekend aan
voor ouders en grootouders om een
leuke speelpop te maken voor kind/
kleinkind. 
Op webpagina www.wolvilten.nl vindt
u verdere informatie, ook kunt u bel-
len met tel. 0575-553875/ 527532

Weekend poppenmaken
In atelier de Overkamp Veldwijker-
weg 1 te Vorden wordt er een week-
end-cursus poppenmaken gegeven.

Voor de rijders een uitermate zware
race. Gedurende de gehele wedstrijd
viel de regen met bakken uit de lucht.
Daardoor waren de hindernissen
spekglad, overal plassen en dikke klei-
modder. Een ware uitputtingsslag. De
dag er voor, de eerste race, konden de

coureurs aanvankelijk onder goede
omstandigheden rijden. Toch ook la-
ter op de dag veel regen. Bij de derde
enduro- test had Erwin pech. Hij viel
met motor en al van een stenen pla-
teau. Gelukkig geen nadelige gevolgen
maar wel een minuut tijdverlies. Dat
betekende die dag een 22e plek. 

Inmiddels is de Vordenaar afgereisd
naar Sardinië, waar in het weekend
van 18 en 19 april de derde wedstrijd
om het wereldkampioenschap enduro
op het programma staat.

Erwin Plekkenpol 15e tijdens
WK Enduro in Spanje
Erwin Plekkenpol is vorige week
zondag tijdens een endurowed-
strijd in het Spaanse Igualada, wel-
ke meetelt voor het wereldkampi-
oenschap, op een eervolle 15e
plaats geëindigd.

De opening krijgt dit jaar een extra
feestelijk tintje omdat het museum
recent van de Nationale Stichting
Museumregistratie, de officiële erken-
ning van museum heeft gekregen. De

heer Jacobus Trijsburg, directeur van
het Gelders Erfgoed zal samen met
kardinaal Simonis de museumpla-
quette onthullen. 

Het programma voor de genodigden
begint Tweede Paasdag om 17.00 uur
met een welkomstwoord door de voor-
zitter van de Stichting VKK en het He-
ligenbeeldenmuseum, Bart Hartel-
man. Josée van der Staak zal deze mid-
dag een onder meer een passend Paas-
lied zingen.

Kardinaal Simonis komt naar
Heiligenbeeldenmuseum
De emeritus Aartsbisschop van
Utrecht, Adrianus kardinaal Simo-
nis zal op Tweede Paasdag, tijdens
de officiële opening van de exposi-
tie in het Heiligenbeelmuseum in
de Kranenburg, het thema van de-
ze expositie (‘Het leven van Jezus
Christus‘) kort inleiden.

In tegenstelling tot voorgaande jaren,
vindt deze vergadering thans in het

dorpscentrum te Vorden plaats. Aan-
vang 19.30 uur. Tevens zal het pro-
gramma voor de contactavond op 24
april worden besproken. Die avond
zullen ook een aantal jubilarissen
worden gehuldigd.

FNV Bouw afdeling IJsselvallei
De afdeling IJsselvallei van de FNV-
Bouw houdt dinsdag 7 april haar
jaarvergadering.

Inmiddels staat er een
nieuw gebouw. De organisa-
tie hoopt hier een groot
aantal ploegen te kunnen
verwelkomen. Deelnemers

kunnen zich als team in-
schrijven (7,50 euro per
team, inclusief een kop kof-
fie) voor dames, heren c.q.
een gemengde klasse. 

Men kan zich t/m zaterdag
18 april aanmelden bij Jac-
ques van Hooijdonk tel.
0575- 46092849 of op zon-
dag 19 april tot uiterlijk
13.00 uur bij de kapel aan
de Kapelweg 1. Daar is om
13.00 uur ook de start.

Klootschiettoernooi
in de Wildenborch
Zondag 19 april wordt er
in het buurtschap Wil-
denborch een kloot-
schiettoernooi gehou-
den. Dit jaarlijkse toer-
nooi werd vorige jaar van-
wege de verbouwing van
de kapel afgelast.

Deze leen akteboeken heb-
ben betrekking op de perio-
de 1564- 1787. Zij heeft dat
gedaan aan de hand van
kopieën van deze boeken
die begin jaren tachtig zijn

gemaakt toen deze nog op
kasteel Vorden aanwezig
waren. Zij werd bij dit werk
bijgestaan door Jan Eefting,
voormalig gemeentearchi-
varis te Vorden. Riek Poesse
zal aan de hand illustraties
(lichtbeelden), samen met
Jan Beeftinf, een aantal be-
kende boerderijen voor de
vereniging ‘Oud Vorden’ de
revue laten passeren. 

Dat gebeurt woensdag 15
april in de zaal van hotel
Bakker. Aanvang 20.00 uur.

Oud Vorden
Riek Poesse is al vele ja-
ren in de weer om oude
met de hand geschreven
en voor de leek veelal on-
leesbare leenakteboeken
van kasteel Vorden te
transcriberen, dat wil
zeggen in leesbaar schrift
om te zetten.
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Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT DE
VOORDELIGSTE 
HYPOTHEEK MET
DE LAAGSTE
MAANDLASTEN?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs bieden we 

u een hypotheekvergelijking van alle hypotheek-

verstrekkers van Nederland met de actuele rente 

en voorwaarden! Zo kunt u zich verzekeren van 

de voordeligste hypotheek en de 

laagste maandlasten! Kortom, een 

hypotheek die het beste bij u past!

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

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene 
wet bestuursrecht
Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mede dat zij 

op grond van artikel 19d van de Natuur beschermingswet 

op 6 april 2009 vergunning hebben verleend aan de heer 

G.J. Huetink voor de verandering van het agrarisch 

bedrijf aan de Bakerwaardseweg 15 te Bronkhorst.

Inzage
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m  18 

mei 2009 ter inzage bij:

-  de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op

maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op

vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur;

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

Bezwaar
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

18 mei 2009 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten 

van Gelderland, ter attentie van de griffier van de 

Commissie bezwaar- en beroepschriften, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem.

Arnhem, 6 april 2009

zaaknr. 2008-007622

Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217
www.weulenkranenbarg.nl

10% korting op alle Hermadix tuinbeits
Plank geïmpregneerd 1.6x14x400 cm € 5,-/st
Hardhout paal ruw 6x6x300 cm € 12,50/stuk

Wilgenmatten Heidematten grote keus
Tuinaarde 25 ltr. 5 zakken € 5,-

Strackstones® div.kleuren/afm. € 11,95/m2
Waalformaat 20x5x7 cm v.a. € 12,95/m2

Iedere zaterdag gratis schetsservice. Showtuin altijd geopend!
(genoemde acties zijn geldig t/m 20-04-2009)

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Melding Wet milieubeheer Groenrecycling 
Wassinkbrink B.V. Zelhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 

zij op 13 februari 2009 een melding als bedoeld in artikel 

8.19, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben ontvangen

van Groenrecycling Wassinkbrink te Zelhem.

De melding heeft betrekking op een voorgenomen 

verandering van de van de inrichting, gelegen aan 

de Wassinkbrinkweg 11 (voorheen ongenummerd) 

te Zelhem. De veranderingen betreffen:

- het plaatsen van containers ten behoeve van 

scheidingsresiduen;

- het plaatsen van kantine/ was- en kleedruimte;

- het verplaatsen van het waterbassin;

- het verplaatsen van de weegbrug;

- het vervallen van de keerwand bij de verkleiner.

Gedeputeerde Staten verklaren dat de voorgenomen 

veranderingen, behoudens het vervallen van de keer-

wand (geluidsscherm) verkleiner voldoen aan artikel 

8.19, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet 

milieubeheer, dat wil zeggen dat deze niet leiden tot 

andere of grotere nadelige milieugevolgen dan vergund 

en dat geoordeeld wordt dat er geen aanleiding is voor 

toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of  8.25 van 

de Wet milieubeheer. Dit is bij brief verzonden op 

1 april 2009 bekendgemaakt aan de vergunninghouder.

Voor meer informatie over de melding kunt u contact 

opnemen met heer C. Koenders, tel. (026) 359 86 44 

van de afdeling Vergunningverlening. De melding kan op 

verzoek worden ingezien.Tegen betaling van de kosten 

kan een kopie van de melding worden verstrekt.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 13 mei 2009 tegen 

dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te 

worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat 

Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw 

C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Op envelop en brief duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij 

de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage)

een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 

treffen.Voor het behandelen van een verzoek om een 

voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Over de hoogte en de wijze van betaling van het 

griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad 

van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 25 maart 2009

nr. 2009-003147/MPM16589

GROENLO, LICHTENVOORDE, RUURLO, VORDEN,
LOCHEM, BORCULO, DOESBURG, DOETINCHEM EN WARNSVELD

Etos zonbescherming
alle varianten, bijvoorbeeld
zonnemelk factor 15 400 ml en
after sun met jojoba 200 ml, samen

Geldig van 
30 maart t/m 12 april 2009.

Reeds 58 jaar uw officiële Fiat dealer

GRANDIOZE 
PAASSHOW
DUS ..... KIJK, RIJ EN
GENIET TIJDENS
ONZE PAASSHOW
EN PROFITEER
VAN AL HET
PAASVOORDEEL.

2e paasdag
geopend van

10.00-17.00 uur
jippiekajee!

Autobedrijf
Teger b.v.
Stationsstraat 18, Ruurlo

tel. (0573) 45 14 26 • www.fiatteger.nl

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

499,-

Wicker
lounge sets
Vanaf

499,-
Buitenkeuken/ 
barbeque
Vanaf

499,-

Hartman armparasols
Diverse maten/modellen

vanaf

549,-

Diverse
Aluminium tuinsets
Vanaf

19 april
Koopzondag
11.00 - 17.00

Openingstijden
���10 april 09.00 - 18.00 uur � 11 april 09.00 - 16.00 uur � 13 april 11.00 - 17.00 uur

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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KOSTEN DEELNAME ACTIVITEITEN
Voor verschillende activiteiten van de diverse stichtingen en
verenigingen moet er soms een vrij hoge eigen bijdrage wor-
den betaald. Voor sommige mensen kan dat een belem-
mering zijn om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten.
U wilt bijvoorbeeld deelnemen aan een cursus computeren
en dat kost € 55,-. Voor u is dat een groot bedrag, u kunt dat
moeilijk betalen en besluit dus om maar niet mee te doen.
Jammer. Is dat het geval, dan kunt u zich melden bij de oude-
renadviseur in uw woonplaats. Zij kan dan samen met u een
oplossing zoeken om toch deel te kunnen nemen aan de door
u gewenste activiteit. U vindt de gegevens in de kop op deze
pagina.

VAKANTIES VOOR OUDEREN
Het is weer vakantietijd, ook voor ouderen, gehandicapten en
mantelzorgers. Hieronder vindt u diverse organisaties die
vakanties organiseren voor de diverse doelgroepen. Kunt u
hieronder niet vinden wat u zoekt, of wilt u ondersteuning
bij de aanvraag? Neem dan contact op met de plaatselijke
ouderenadviseur. U vindt haar gegevens bij de gegevens van
de Stichting Welzijn in uw omgeving.

Stichting Mens en Samenleving biedt vakanties aan met
zorg voor ouderen, mantelzorgers en verzorgers, lichamelijk
gehandicapte ouderen, beginnend dementerenden en hart-
patiënten. Deze vakanties zijn ook geschikt voor bewoners
van verpleeghuizen en hun partners. U kunt de stichting
telefonisch bereiken op nummer 0318-485183, bereikbaar van
maandag tot/met donderdag van 9.00 tot 12.30 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.

SRG vakanties: voor mensen met een lichamelijke beper-
king tussen de 18 en 65 jaar in binnen en buitenland. Tele-
foon: (023) 536 84 09/ www.srg-vakanties.nl

Dolfijn: begeleide vakanties: organiseert begeleide reizen
voor mensen vanaf 16 jaar met een licht verstandelijk han-
dicap. Voor informatie: van maandag t/m vrijdag van 9.00-
16.20 uur, tel.: 0900-2353653.

Via Alzheimer: Nederland organiseert in 2009 acht vakan-
ties in het kader van het project Toch Uit. De vakanties zijn
gepland in de periode van mei tot en met oktober. 
U wordt in alle hotels op maandagmiddag rond 16.00 uur ver-
wacht en vertrekt op zondag uiterlijk om 10.30 uur. De hotel-
kosten zijn € 500 ,- tot 560,-. Tijdens alle weken zijn de kosten
voor excursies (entreegelden en reiskosten) en drankjes (fris
en alcohol) voor eigen rekening. Het excursieaanbod komt op
ongeveer € 60,- per persoon. U kunt informatie aanvragen  en
u eventueel aanmelden bij mevr. Schel, Alzheimer Neder-
land, telefoonnummer 030-6596913.

Rode Kruis: Groepsreizen voor mensen met een beperking,
alleen of met partner in Nederland. Tel.: (070) 44 55 888/
www.rodekruis.nl

Zonnebloem: biedt reizen aan voor mensen die door ziekte,
handicap of leeftijd lichamelijke beperkingen hebben. Men
kan met en zonder reisgenoot aan de vakantie deelnemen.
Voor informatie Tel. (076) 564 63 62/ www.zonnebloem.nl
U kunt ook informatie inwinnen bij de plaatselijke afdeling
van de Zonnebloem. 

Verblijf in een zorghotel: In de Achterhoek bestaat de mo-
gelijkheid voor mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg
tijdelijk te logeren in een zgn. Zorghotel.Zorghotels/ boerde-
rijen in Oost-Gelderland: Logeerhuis Mentinkberg in Winters-
wijk, tel.: (0543) 53 64 20. Hotelkamer de Oase in Doetinchem,
tel.: (0314) 35 79 00. Zorghotel de Gouden Leeuw in Laag-
Keppel. Tel.: (0314) 38 07 99.

Alleen voor mantelzorgers De ‘Zorg voor jezelf dagen’.
Speciaal voor mantelzorgers biedt Mezzo, de landelijke ver-
eniging voor mantelzorgers, u verschillende arrangementen
aan om tijd voor uzelf te nemen en alleen (zonder zorgvrager)
op vakantie te gaan. Tel.: (0900) 20 20 496 / www.mantelzorg.nl
onder kopje Vrije Tijd.

Vervangende zorg: Stichting Thuisverzorging van Gehan-
dicapten is speciaal opgericht om mantelzorgers in staat te
stellen vakantie te nemen. Deskundige vrijwilligers nemen

van contactpersonen. De maandelijkse kosten zijn € 11,65 per
maand. Via een medische indicatie van de huisarts vergoed
de zorgverzekeraar de kosten. Indien er geen medische indi-
catie is worden de maandelijkse kosten automatisch geïncas-
seerd. Er wordt eenmalig € 12,- in rekening gebracht. Bij een
minimum inkomen is er tevens de mogelijkheid een beroep
te doen op de Bijzondere Bijstand via de Gemeente. Voor meer
informatie of voor aanmelding kan men terecht bij Stichting
Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 JA  Vorden, tel. 0575-
553405. Geopend op de werkdagen van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Alarmering via Sensire. Zie hiervoor de folder. Het principe is
gelijk aan dat van Stichting Welzijn Vorden met dit verschil
dat de intake telefonisch is en Sensire het kastje komt plaat-
sen en ook zelf de storingen verzorgt. Hieraan zijn wel kosten
verbonden.

Cursus voor scootmobielgebruikers
Binnenkort ontvangen de scootmobielgebruikers in Vorden
een brief via de gemeente voor aanmelding van een scoot-
mobielcursus. Veilig Verkeer Nederland organiseert samen
met Welzijn Ouderen Vorden en de ouderenbonden in Vorden
op een voorlichtingsmiddag voor scootmobielgebruikers. Dit
jaar wordt deze test in Vorden gehouden bij het Sporthal het
Jebbink. Voor diegene die een scootmobiel thuis heeft staan
en deze niet meer durft te gebruiken is het misschien belang-
rijk zich ook op te geven voor deze middag.  Bepaalde angsten
die u heeft opgelopen kunnen dan misschien worden over-
wonnen. De bedoeling van deze middag is de gebruiker meer
vertrouwen te geven om te gaan met een scootmobiel. Som-
migen voelen zich onzeker en dit heeft vaak te maken met de
verkeerssituaties.
VVN levert met een aantal vrijwilligers een bijdrage aan de
vergroting van de veiligheid van de scootmobielgebruiker in
het verkeer. In een gezellige en ontspannen sfeer zal u als
deelnemer een programma worden aangeboden waarbij u
wordt meegenomen langs alle aspecten van het veilig scoot-
mobielen. 
De praktische vaardigheid wordt getest en er worden tips ge-
geven om beter met het voertuig om te gaan. Ook zal er veel
aandacht worden besteed aan de verkeersregels, wat zijn de
rechten en de plichten van scootmobielgebruikers als zij de
weg op gaan en dus ook verkeersdeelnemer zijn? Tijdens de-
ze middag wordt een programma aangeboden dat bestaat uit
theorie en een praktijkles. In het theoriegedeelte worden
deelnemers aan de hand van videobeelden en dia’s voorge-
licht over de wijze waarop scootmobielgebruikers om moeten
gaan met verschillende verkeerssituaties en met de nieuwe
verkeersregels.
Deelname aan de middag is geheel gratis. Aanvang is 14.00
uur tot 17.00 uur in Sportcentrum ‘t Jebbink, het Jebbink te
Vorden. Deze is toegankelijk voor scootmobielen. Ook de
mantelzorgers en anderen die het belangrijk vinden om te
komen zijn van harte uitgenodigd. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Welzijn Ouderen Vorden, tel.: 0575-553405
of bij de ouderenbonden.

Oproep belangstelling stijldansen
In Vorden is de vraag gekomen of er een cursus stijldansen
kan worden georganiseerd. Wij plaatsen deze oproep om
eerst weten hoeveel belangstelling hiervoor is. Wilt u dit,
laat het ons weten. 

Nordic Walking wandelclub
Deze wandelsport traint het lichaam intensief, terwijl de be-
lasting voor de gewrichten gering is. Iedere maandagmiddag
is er een groep die vrijblijvend met elkaar een wandeling
maakt. Start om 14.00 uur. In de even maanden bij restaurant
‘t Olde Lettink en in de oneven maanden vanaf het parkeer-
terrein bij het kerkhof. Indien u mee wilt wandelen, van har-
te welkom.

Alzheimer Café Zutphen op 15 april
Tijd 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café. Locatie De
Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel.: 06 - 46540141. U
hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor
meer informatie Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem
en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. dementie bereikbaar 06 -
46540141.

Rijbewijskeuring 70+ op 25 april
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs
zich eens in de vijf jaar laten keuren. Via de ouderenbonden
wordt deze keuring georganiseerd. Belangstellenden voor de
keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, dagelijks
tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De prijs
voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Locatie in het
woon- en zorg centrum, de Wehme,  Nieuwstad 32 in Vorden.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

de zorg van de zieke of gehandicapte bij u thuis over. De ver-
vanging duurt minimaal 3 etmalen. Tel.: (030) 659 09 70 /
www.thuisverz-gehand.nl

De Blauwe Gids: De reisgids voor mensen met een functie-
beperking, uitgegeven door de Nederlandse Branchevereniging
Aangepaste Vakanties.( NBAV). Deze is aan te vragen bij NBAV,
Regentessenlaan 20-26- 1217 EG, Hilversum. Tel. 088 3355700.
Email: info@deblauwegids.nl en www.deblauwegids.nl

Senioren Vakantieplan. Informeer bij de Stichting Welzijn
in uw omgeving naar de brochures van Senioren Vakantieplan
voor informatie over vakanties inNederland en buitenland.

MANTELZORGSALON HENGELO:
ontmoetingsplek voor mantelzorgers
Elke tweede dinsdag van de maand organiseert VIT Oost-
Gelderland een themabijeenkomst voor mantelzorgers.
Dinsdag 7 april: Jolande Loman, voetzoolreflextherapeute,
komt uitleg geven over deze therapie. U kunt deze middag
zelf ervaren welke ontspannende uitwerking het op u heeft.

Themamiddag: dinsdag 12 mei ‘Vervoer personen met
mobiliteitsbeperking’. Deze keer staat de mantelzorg zorg-
salon in het teken van vervoersvoorzieningen voor personen
met mobiliteits¬beperkingen. Deze middag is mede georgani-
seerd door de stichting MEE, Sensire, Markenheem het WMO-
loket van de gemeente Bronckhorst en de SSWB (ouderen-
adviseurs van Bronckhorst). Een WMO-consulente van de
gemeente Bronckhorst en een woordvoerster van de regiotaxi
en een medewerker van de vervoersorganisatie Valys geven u
informatie over de invalidenparkeerkaart, de verschillende
lokale en bovenregionale vervoersmogelijkheden. Tevens is er
die middag gelegenheid tot vragenstellen. Deze themabijeen-
komst is voor een ieder toegankelijk. Vanaf 13.30 uur bent u
welkom in het Partycentrum Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo
Gld. De toegang is gratis.

Maaltijdvoorziening
In samenwerking met Stichting Welzijn Vorden verzorgt Ape-
tito vriesverse maaltijden. De firma Apetito houdt een actie
voor nieuwe klanten op 7 mei van 10.00 tot 12.00 uur in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tegen inlevering
van een bon kan dan een gratis maaltijd worden afgehaald.
Voor deze bon en meer informatie over de maaltijdvoorzie-
ning wordt verwezen naar de rubriek van de maand mei.

Personenalarmering
Langer zelfstandig wonen? personenalarmering kan daarbij een
hulpmiddel zijn.
Het alarmeringssysteem biedt zelfstandig wonende ouderen
(55+) de mogelijkheid om in noodgevallen hulp in te roepen.
Het systeem werkt via de telefoon, hiervoor is nodig een ana-
loog KPN abonnement.
Voordat men op het alarmeringssysteem wordt aangesloten
dient men minstens twee contactpersonen op te geven die zo
nodig gewaarschuwd kunnen worden. Het is raadzaam dat
deze in de naaste omgeving wonen. Zij moeten over een vaste
telefoon en een sleutel van het huis beschikken. De relevante
gegevens van de contactpersonen worden o.a. genoteerd bij
de centrale. Heeft men geen contactpersonen dan treedt Sen-
sire als zodanig op en stuurt de Centrale direct iemand van
de achterwacht  om poolshoogte te nemen. Er hangt een
noodsleutel die gebruikt kan worden door de achterwacht
wanneer er een alarmering is gemaakt. De sleutel komt te
hangen in een afgesloten kastje, voorzien van codenummers.
Het intakegesprek thuis, het plaatsen van het alarmeringstoe-
stel, het verhelpen van technische storingen en regelmatige
controle wordt door opgeleide vrijwilligers van Stichting Wel-
zijn Vorden gedaan, waardoor de kosten laag gehouden kun-
nen worden. Als het toestel wordt geplaatst krijgt men een
medaillon met alarmknop dat om de hals of om de pols dient
te worden gedragen. De gegevens van de contactpersonen
worden opgenomen en ook dient er een huissleutel worden
verstrekt.
De centrale is ondergebracht bij Sensire in Doetinchem, waar
24 uur per dag een centralist aanwezig is om de alarmmel-
ding in ontvangst te nemen. Door een druk op de rode knop
van het medaillon krijgt men contact en kan men vanuit ie-
dere plek in de woning spreken met de centralist. Mocht de
centralist na de alarmering niets horen dan wordt er direct
contact opgenomen met een van de in volgorde van de opgave
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De racende leden van de HAMOVE
(van diverse raceteams) hebben zich

de afgelopen weken voorbereid in het
buitenland. Het jeugdige talent Jerry

v. d. Bunt (zie foto) had voor het sei-
zoen begon een vervelende medede-
ling. Hij zou aankomend seizoen rij-
den voor het Molenaar GP racing in
het Spaans kampioenschap. Helaas
haakten op het laatste moment enke-
le sponsors af waarmee het hele ver-
haal niet door ging. Gelukkig bleken
andere teams wel gelnteresseerd in dit
jonge talent. 

Jerry was zondag 22 maart aanwezig
bij de jaarlijkse wegrace- en minibike-
infodag van de HAMOVE. Gedurende
de middag heeft Jerry het prachtige
circuit "De Varsselring"al lopend ver-
kend, om zo zich op de snelle lay-out
van het circuit te oriënteren. Hij liet
weten dat hij voor een podium plaats
gaat tijdens de races van dit jaar in
Hengelo. Enkele dagen voor de weg-
race-infodag heeft v. d. Bunt 3 dagen
getest op het Spaanse Grand Prix cir-
cuit van Valencia. Deze trainingen zijn
goed verlopen. Er zijn diverse afstellin-
gen uitgeprobeerd om zo goed moge-
lijk voor de dag te komen aankomend
seizoen. Joey Den Besten die dit jaar
uitkomt in de supersport 600 klasse
heeft afgelopen tijd veel getraind met
de moutainbike, hij deed dit in samen-
werking met de ETP wielerclub uit
Zutphen. Daarnaast traint hij ook veel

onder begeleiding in de sportschool
bij Aerofit in Hengelo om zijn krach-
ten te optimaliseren. Den Besten had
een training aangeboden gekregen in
Ledenon Frankrijk maar helaas werd
deze training geschrapt door de orga-
nisator. Het team besloot vervolgens
een wedstrijd te rijden voor het Bel-
gisch kampioenschap dat werd verre-
den op het Franse circuit van Croix en
Ternois. Na een winterstop van 5
maanden kwam Joey al gauw in zijn
ritme en trainde zich naar een mooie
13e tijd. Den Besten mocht meteen vol
aan de bak want er werden twee wed-
strijden verreden in het weekend. In
de eerste race werd hij elfde nadat hij
met een paar andere rijders in fel ge-
vecht was verwikkeld. De tweede wed-
strijd ging nog beter, hij werd negen-
de. Ook gingen zijn rondetijden verder
naar beneden. Joey zal dit seizoen rij-
den met zijn vertrouwde nummer 65. 
HAMOVE rijder Bas Winkel was even-
als v. d. Bunt aan het trainen in Valen-
cia. Hij moest nog wel wennen aan de
nieuwe Honda CBR 1000 RR superbike
motor. Na de trainingen ging men di-
rect door naar Frankrijk om evenals
Den Besten voor het Belgisch kampi-
oenschap te rijden. Winkel werd in de
eerste race 7e en was daar niet echt
blij mee omdat hij gripproblemen had

aan het achterwiel. Hij behaalde een
4e plaats in de tweede race en was
daar meer mee in zijn nopjes. Bas keek
terug op een geslaagde week waarin
veel gereden kon worden als voorbe-
reiding op het Nederlands kampioen-
schap. Het Performance Racing Ach-
terhoek was afgelopen week afgereisd
naar Zuid-Frankrijk om te testen op
het circuit van Val de Vienne. Frank
Bakker reed daar zijn eerste kilome-
ters op de gloednieuwe Yamaha R6. El-
ke dag kon daar 5 keer gereden wor-
den in sessies van 30 minuten. Frank
begon voorzichtig en gebruikte de eer-
ste trainingen om te wennen aan de
nieuwe machine. Nadat de vering was
aangepast aan Frank begonnen de
rondetijden ook te verbeteren. Het
ging elke sessie beter. Bakker reed in 3
dagen tijd zo'n 400 kilometer. Tonnie
Wassink reed ook een aantal trainin-
gen om zo weer wat te wennen aan de
250-cc Honda. Hij zal aankomend sei-
zoen wellicht een paar wedstrijden rij-
den in Duitsland. De heren van het
PRA hadden veel dingen geprobeerd
en gingen met een goed gevoel weer
huiswaarts. Fabian Heusinkveld was
ook in Val de Vienne aanwezig en reed
ook de nodige kilometers om alvast
los te komen voor het aankomende
seizoen.

De racende leden van de HAMOVE (van diverse raceteams) hebben zich de
afgelopen weken voorbereid in het buitenland. Het jeugdige talent Jerry
v. d. Bunt (zie foto) had voor het seizoen begon een vervelende medede-
ling. Hij zou aankomend seizoen rijden voor het Molenaar GP racing in
het Spaans kampioenschap. Helaas haakten op het laatste moment enke-
le sponsors af waarmee het hele verhaal niet door ging. Gelukkig bleken
andere teams wel gelnteresseerd in dit jonge talent. 

foto Henk Teerink

HAMOVE coureurs trainen in het buitenland

U kunt zich nog opgeven voor Nordic Walking
We gaan na de Paasdagen van start met de al eerder aange-
kondigde cursus Nordic Walking voor senioren! Stichting
Welzijn Steenderen doet dit in samenwerking met mevrouw
Petra Sloot, die haar sporen al heeft verdiend op dit gebied.
Doordat we subsidie krijgen van de Koninklijke Nederlandse
Wandel Bond, kunnen we de deelnameprijs laag houden. De
start datum is nog niet precies bekend. We willen eerst weten
wanneer iedereen het beste kan. We hebben de mogelijkheid
om te wandelen op maandag- en donderdagmiddag van 14.00
tot 15.00 uur, en op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Aan de hand van de voorkeuren van de aanmelders wordt een
keuze gemaakt voor een dagdeel. U kunt zich melden bij
mevrouw Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onderaan
dit bericht.

Geslaagde creatieve ochtend met mozaïek
Op woensdag 25 maart werd er door Stichting Welzijn
Steenderen een creatieve ochtend georganiseerd. Deze keer
hadden we iemand uitgenodigd om iets te maken met glas-
mozaïek. U kunt hierbij denken aan het maken van een ver-
siering rondom een spiegel, een kaarsenblad, een schilderij,
windlichten, een fruitschaal, lampen o.i.d. De gemaakte
objecten zijn zeer geslaagd. Wellicht zal over enige tijd weer
een dergelijke ochtend worden georganiseerd. Houdt u deze
rubriek in de gaten.

Schoenverkoop in De Bongerd
Op 7 april komt in de zaal van De Bongerd in Steenderen de
firma Hoetinck uit Zutphen met een collectie van haar
schoenen. U kunt hier terecht voor diverse soorten schoenen
in verschillende maten en kleuren en u hebt rustig de tijd om
te kijken en kiezen. U kunt vrijblijvend binnenlopen. De ver-
koop begint om 14.00 uur.

Modeshow met verkoop
Op 15 april komt in de zaal van De Bongerd in Steenderen de
firma Lanco met een haar kledingcollectie. Voorafgaand aan
de verkoop is er altijd een modeshow waarin de nieuwste
modellen worden geshowd onder het genot van een kopje
koffie met de bekende Deventer koek. Daarna kunt u rustig
kijken en kiezen. U wordt hierbij geholpen door de mede-

wordt er een gevarieerd scala aan bewegingsvormen geoe-
fend. Er wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen
en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn
of haar niveau kan meedoen.
Als u in het verleden weinig of niets aan sport heeft gedaan
kunt u toch meedoen. Maar ook als u lichamelijke klachten
heeft kan deze bewegingsvorm u verlichting geven. Men is
nooit te oud om mee te doen en u zult echt merken, dat uw
conditie beter wordt en uw oude botten lekker flexibel blijven.
Na de les is er gelegenheid om koffie te drinken en zo andere
deelnemers te leren kennen.
De onkosten bedragen € 20,- per kwartaal.

ROLLATORCONTROLE
Op maandag 20 april van 10.00 tot 16.00 uur kunt u terecht in
de Leefwinkel aan de Stationsstraat 6-8 in Zelhem om uw rol-
lator te laten controleren. Er wordt gekeken naar de remmen,
de bandjes en alle draaiende onderdelen van uw rollator.

PROGRAMMA LEEFWINKEL
Stichting Welzijn Ouderen Zelhem en Sensire zijn bezig met
het plannen van voorlichtings¬bijeenkomsten in de Leef-
winkel aan de Stationsstraat 6-8 in Zelhem. Wat nu al bekend
is, is voorlichting over incontinentie op 14 mei 2009 om 14.00
uur in de Leefwinkel. Op dit moment is het onderwerp dia-
betis in voorbereiding. Zodra we meer weten zullen we dit in
deze rubriek vermelden.

BUURTZORG NU OOK IN HENGELO 
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie en is nu ook
werkzaam in Hengelo (Gld.). Buurtzorg is kleinschalig en
wordt geleverd door hoogopgeleide medewerkers. De buurt-
zorg (een groep wijkverpleegkundigen) biedt u verzorging en
verpleging aan huis. Ze houden rekening met uw wensen. 
U bent vrij om gebruik te maken van verschillende zorgaan-
bieders (thuiszorgorganisaties), zo kunt u huishoudelijke
hulp en verpleegkundige of verzorgende hulp laten uitvoeren
door verschillende organisaties. 
Het kantoor van de buurtzorg  Hengelo is gevestigd aan de
Spalstraat 19a, u kunt hen bereiken via telefoonnummer
06 - 83 16 07 90 of 0900 - 690 69 06.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel
Tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 14.00 uur. Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

werkers van Lanco Mode. Een plek dicht bij huis om toch een
leuk kledingstuk te kiezen. U kunt vrijblijvend binnenlopen.
De modeshow begint om 14.00 uur.

Informatie
Voor bovenstaande onderwerpen geldt: Informatie en opgeven
bij mevrouw Ineke Bijsterbosch, tel. 06 106 87 320 (maandag
tot en met donderdag). Of bij mevrouw Gerrie Gal, tel. 0575
452270 (zie bij de onderwerpen). Bij geen gehoor a.u.b. het
antwoordapparaat inspreken met uw boodschap, naam en
telefoonnummer. U wordt dan later terug gebeld. De volledige
adres gegevens vindt u in de kolom bovenaan deze pagina.

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN
Fietstochten
In de maand april wordt er weer gestart met fietstochten
uitgezet door ouderen voor ouderen. Elke week wordt een
fietstocht gemaakt in de omgeving van Zelhem. Er wordt
vertrokken vanaf de Oranjehof aan de Pr. Beatrixstraat 41 in
Zelhem.
Op donderdag 9, 16 en 23 april wordt er om 14.00 uur gestart
en er zal 15 kilometer gefietst worden.
Op dinsdag 28 april zal er worden gestart om 9.00 uur en zal
er 25 kilometer gefietst worden.
In de maand mei zal er twee maal per week worden gefietst.
Op dinsdag 5 mei om 9.30 uur zal er 10 kilometer worden
gefietst. Donderdag 7 mei zal er om 9.00 uur worden gestart
en zal er 25 kilometer worden gefietst. De volgende data in
mei kunt u in deze rubriek lezen in week 19.

Gevraagd: ouderen die mee willen doen met Meer Bewe-
gen voor Ouderen  in Halle
Elke maandagmorgen wordt er in Halle Meer Bewegen voor
Ouderen gymnastiek gegeven. De les duurt van 10.15 tot 11.30
uur en vindt plaats in de Kleine Kerk de Koorenaar. De laatste
tijd zijn enkele ouderen gestopt met Meer Bewegen voor Ou-
deren gymnastiek. Hierdoor is het ledenaantal van de groep
geslonken. De groep is daarom op zoek naar nieuwe leden. U
kunt altijd vrijblijvend meedoen om te kijken wat de activi-
teit inhoudt. De lessen worden verzorgd door een ervaren do-
cente Meer Bewegen voor Ouderen gymnastiek. In elke les
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Ter gelijkertijd werd in de Rooms- ka-
tholieke Sint Willibrorduskerk in Vie-
rakker, recentelijk verkozen tot mooi-
ste kerk van Gelderland, de eucharis-
tie gevierd. Vicaris Hans Pauw verving
mgr. Eijk als beoogd voorganger. De
aartsbisschop van Utrecht was in
Munster aanwezig bij de bisschopswij-
ding van mgr. Genn als de 75e opvol-
ger van Ludger. Vicaris Pauw werd bij-
gestaan door pastor Ludger Brumme-
laar en deken Alfons Willems uit het
Belgische Zele. Bij de intochtprocessie
werden de relieken van sint Willi-
brord, sint Bonifatius en Sint Ludger
meegedragen. 

Ook werd het blauw-geel gekleurde
vaandel met de beeltenis van Ludger
voor in de kerk geplaatst. Bij de viering
waren naast genodigden uit onder an-
dere Werden en Billerbeck (beiden
Duitsland), Zele (België) , Drachten en
Zuilen en ondermeer afgevaardigden
van de organiserende Ludgerkring,
het aartsdiocesane Ludgercomité en
de kerkbesturen van Wichmond en
Vierakker aanwezig. Na de plaatselijke
vieringen volgde in restaurant Den El-
ter een lunch voor genodigden. Hier-
bij verzorgde Michel Groothedde,
stadsarcheoloog van Zutphen, een
korte uitleg over de geschiedenis van
de plek waar Ludger de eerste Achter-
hoekse kerk bouwde. 

De Zutphense wethouder Adriaan van
Oosten meldde na afloop dat hij nog
tijdens de lunch met de burgemeester
van Billerbeck had afgesproken het
thema Ludger op te nemen in een lan-
geafstandsfietsroute die de beide
plaatsen verbindt. Onder een dreigen-
de lucht, die gelukkig niet al te veel re-
gen losliet, werd rond de klok van
enen het Ludger gedenkteken, dat op
Zutphens grondgebied staat, door wet-
houder van Oosten onthuld. Mgr. De
Korte, de bisschop van Groningen-
Leeuwarden en ds. Benard- Boertjes
uit Wichmond spraken daarbij een ge-
bed uit voor mensen onderweg.

Rien Overvelde uit Vierakker, ontwer-
per van het monument en lid van de
Ludgerkring, lichtte het kunstwerk
toe. In de L-vormige sokkel zijn een
aantal oude bakstenen, zogenaamde
kloostermoppen verwerkt. Zij stam-
men uit de laatste kerk van Wich-
mond aan de Ijssel, die aan het eind
van de 16e eeuw is verdwenen. 

De kloostermoppen vormen enkele
hoofdletters L, die verwijzen naar de
naam Ludger. De sokkel zelf is zo ge-
richt dat de zijden wijzen in de rich-
ting van Utrecht, Munster en Werden
(Essen), een aantal van de belangrijk-
ste plaatsen in het leven van Ludger. 

Op het metselwerk staan twee roest-
vrije stalen hekwerken met daarin ver-
werkt de figuur van Ludger met de
ganzen, een impressie van de oude
kerk, de bijbel met een brandende
kaars, de vermelding van Sint Ludger
en het jaartal 794. (De akte met daarin
de oudste verwijzing naar Wichmond
in samenhang met de heilige Ludger
noemt dat jaar).

Tot aan het eind van de week is er
hard gewerkt om het stalen monu-
ment, dat vervaardigd werd door de
Baakse smid Besselink, op tijd te kun-
nen plaatsen. Tussen de buien door
deden de mensen van bijvoorbeeld
bouwbedrijf Dijkman en stratenma-
kerbedrijf Bremer hun best om alles
op de juiste manier uit te voeren, het-
geen volgens de trotse ontwerper ook
zeer zeker is gelukt! 

De ceremonie die op de dijk aan het
Ludgerpad, sfeervol werd omlijst door
de muziekvereniging Jubal uit Vierak-
ker/Wichmond, eindigde met een ap-
plaus waarna men zich naar Wich-
mond begaf. 

Daar was in de hervormde kerk een
oecumenische viering met als voor-
gangers dominee Benard en mgr. De
Korte. 

Ook vicaris Pauw nam aan deze dienst
deel. Vertegenwoordigers uit de vier
windstreken droegen Ludgerkaarsen
de kerk binnen. Deze werden na af-
loop onderling uitgewisseld. 

De collecte was bestemd voor de in-
standhouding van het Spel van Wich-
mond, een toneelstuk dat telkens met
tussenpozen van een aantal jaren
door de gemeenschap Wichmond-Vie-
rakker wordt opgevoerd ter herinne-
ring aan de komst van Ludger.

Het toneelstuk werd ooit geschreven
door de Wichmondse dominee en
theoloog ds. Gerritsen. Mgr. De Korte
riep in dit kader van harte op tot ‘een
feestelijke gift’, wat mede resulteerde
in een goed gevulde collectezak. Bij
het einde van de dienst speelde men
het lied ‘De IJssel‘ van Liselore Gerreit-
sen. In beide kerkdiensten werd er ge-
zongen door een koor onder leiding
van dirigent R. Holtslag. 

In de hervormde kerk werd het orgel
bespeeld door mevrouw J. Brouwer,
terwijl de heer P. Rouwen bij de eucha-
ristieviering de toetsen bediende. Mgr.
De Korte en vicaris Pauw kregen het
boek ‘150 jaar Hervormde Gemeente
Wichmond’ aangeboden. Het pro-
gramma eindigde deze zondag met
een samenkomst in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker.

Onder het genot van koffie/thee met
de speciaal door bakkerij Besselink ge-
bakken Ludgerkoekjes, werd daar een
kritische tekstuitgave gepresenteerd
van de enig bekende Middelneder-
landse levensbeschrijving van Ludger
die rond 1480 is opgeschreven. 

Dr. Ludo Jongen maakte voor dit boek
een hertaling Middelnederlandse
tekst in hedendaags Nederlands. Er
verscheen ook een Duitstalige versie.
Een aantal genodigden kreeg het boek
eveneens uitgereikt waaronder mgr. 

De Korte en ds. Benard. Een Duitse ge-
nodigde meldde desgevraagd dat hij
graag de Nederlandse versie wilde, lie-
ver niet de Duitse, maar zeker ook niet
de Hollandse! Pastor Brummelaar ver-
telde aan het slot nog de vermakelijke
anekdote over de lichte strubbelingen
in zijn familie vanwege zijn naamge-
ving ’Ludger’ 

Na een kort dankwoord van de voorzit-
ter van de Ludgerkring vertrok ieder-
een weer naar zijn eigen windstreek.

Thema Ludger wordt opgenomen in fietsroute

Ludger op waardige wijze 
in Vierakker en Wichmond herdacht

Afgelopen zondag is op de IJsseldijk bij café-restaurant Den Elter ter nage-
dachtenis aan de heilige Ludger een monument onthuld. Ludger zou hier,
zoals de geschiedenis vermeldt, vanaf de Veluwse kant de Ijssel zijn over-
gestoken, waarna hij dicht bij deze plek de kerk van Withmundi stichtte.
Het toenmalige Wichmond werd daarmee rond het jaar 800 het eerste
kerkdorp van De Graafschap. Aanleiding voor het plaatsen van dit ge-
denkteken was het feit dat het dit jaar 1200 jaar is geleden dat sint Ludger
in de nacht van 25 op 26 maart overleed in het Duitse plaatsje Billerbeck,
onder de rook van Munster. Voorafgaand aan de onthulling was er een re-
guliere eredienst in de hervormde kerk van Wichmond, die als opvolger
van de kerk van het oude Wihtmundi Ludgerus en zijn eerste stichting in
haar zegel draagt.

Gezelschap zingt Ludgerlied.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Daelenhane.

B. Kwaakkonte.

C. Tunteltriene.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Gedurende het hele jaar is in de 'Lage
Tuin' en de moestuin een steeds wisse-
lende combinatie van vaste planten,
klimplanten, heesters, vruchten en
groente te zien. De 'Wilde Tuin' staat
bekend om zijn bloei van rhododen-
drons en azalea's in mei; het seizoen
wordt in oktober afgesloten met een
verscheidenheid aan kleuren, van het
heldergeel van de tulpenboom tot het
scharlakenrood van de eik Quercus
coccinea. 
De 16 ha grote tuinen worden door
zichtassen en lanen verbonden met
het 32 ha grote landschapspark. Het
300 ha grote landgoed is eigendom
van de familie sedert de 17de eeuw,
hetgeen continulteit in de tuinen
waarborgt waarin een rust heerst die

elders in Nederland zelden voorkomt.
De invloeden uit Ierland en Italië gaan
in de tuinen verrassend harmonieus
samen met het Achterhoekse coulis-
senlandschap.

Tuinrondleidingen vinden elke don-
derdag plaats vanaf 9 april De open
dagen in 2009 vinden plaats op za. 16
mei, zo. 17 mei en do. 21 mei (Hemel-
vaart) Vroege vaste planten en hees-
ters, lelietjes-van-dalen, dalkruid en
varens zo. 19 juli, zo. 26 juli en ma. 27
juli Borders, pergola en moestuin zo.
25 oktober De laatste rozenbloei tegen
de kleuren van de herfst

De Wiersse is tijdens de open dagen te
bezoeken. Honden worden niet toege-
laten.  Tijdens de open dagen zijn
planten te koop en worden er lichte
maaltijden geserveerd. Voor meer in-
lichtingen en een afspraak voor een
speciale rondleiding (evt. met lunch of
thee) voor het geval dat bezoekers met
een groep buiten de open dagen wil-
len komen: tel.: 0573 451409, fax: 0575
556240, e-mail: wiersse@xs4all.nl,
website: www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse (Achterhoek)
16 ha tuinen, vol verrassingen
Het seizoen 2009 begint op donder-
dag 9 april om 10.30 uur met een
rondleiding die bezoekers op die
dag - en op de donderdagen erna
op dezelfde tijd - de kans biedt de
opeenvolgende bloei van narcis-
sen, lenteklokjes, kievietsbloemen,
erythronium, tulpen en andere
verwilderde bollen te bewonderen.

Wij vragen u een interview over de be-
tekenis van en omgang met kanker te
beluisteren en te beoordelen. Daar-
naast vult u driemaal een vragenlijst

in (via internet of per post thuisge-
stuurd). Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Wilt u er mede voor zorgen
dat in de toekomst andere kankerpa-
tiënten geholpen kunnen worden? U
kunt zich aanmelden op de website
www.rug.nl/psy/aandachtvoorkanker
of bij mevrouw T.M. Brakel, telefoon
050-3636757. Weet u niet zeker of u tot
de doelgroep behoort of heeft u ande-
re vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl

Aandacht voor kanker
De Rijksuniversiteit Groningen
zoekt voor niet-commercieel on-
derzoek mensen die zelf de afgelo-
pen zes maanden hun behandelin-
gen voor kanker hebben afgerond.
Dit onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding.

Het is verheugend te zien dat al zoveel
jaren zoveel zangers en zangeressen uit
onze gemeente zoveel plezier beleven
aan het zingen. Dat blijkt uit de trouw
waarmee de wekelijkse repetities en de
studiemiddagen worden bezocht en de
aanwezigheid als er in kerkdiensten ge-
zongen wordt, zo'n 9 keer per jaar. To-
taal ongeveer 50 personen zijn lid of lid
geweest van het koor. Het koor telt op
dit moment 26 leden. Dat deze bloeien-

de club deze bijzondere verjaardag kan
vieren is iets om trots op te zijn, en dat
zijn ze. Ze laten het daarom niet onge-
merkt voorbij gaan. Het koor is in
maart een dagje op stap geweest, er
komt een gedenkboekje en op zondag
19 april is er om 14.00 uur een feestelij-
ke middag-kerkdienst in Drempt, waar-
bij ook een aantal gasten wordt uitge-
nodigd. Na afloop is er een gezellig sa-
menzijn in de kerk van Drempt. We ho-
pen dat velen dan hun belangstelling
tonen en het jubileum mee komen vie-
ren. Als u zich wel eens hebt afgevraagd
of zingen in ons koor iets voor u zou
zijn, kunt u daar achter komen door
eens te komen luisteren en meezingen
bij een repetitie. Iedere maandagavond
bent u welkom op de repetitie in het
Kerkhuis in Hoog-Keppel.

Kerkkoor Pro Deo jubileert
Het is dit jaar 25 jaar geleden dat het
kerkkoor werd opgericht. Op 9 april
1984 kreeg het Keppels Kerkkoor of-
ficieel haar naam. Een paar jaar ge-
leden, na het samengaan van de her-
vormde gemeentes van Drempt en
Oldenkeppel, werd de naam veran-
derd in Kerkkoor Pro Deo.

Gedurende deze week kan men dage-
lijks de kunstwerken zien in het klein-
ste stadje van Nederland op een unie-
ke locatie: de voormalige slotkapel

van Bronkhorst uit 1344. Tijdens deze
expositie exposeren zij als Groninger
kunstenaarspaar schilderijen, collages
en zijdekunst met voorstellingen van
landschappen, bloemen en dieren. 

De kunstenaars zijn zelf aanwezig en
ontmoeten u graag.

Expositie in Kapel Bronkhorst
Clary Bezemer en Wil Mazeland ex-
poseren van 11 april t/m 17 april in
de Kapel te Bronkhorst.



DASH 1, dat nu al 4 jaar de eer heeft
Scheffer Keukens uit Zelhem als spon-
sor te hebben, ontving de kersverse
kampioen Halley uit Wehl. Met de nip-
te uitnederlaag van 3-2 nog in gedach-
ten dacht de Vordense nummer 4 van
de ranglijst dat er misschien nu echt
een stunt in zat. Maar ook Halley had
de vorige wedstrijd ook niet vergeten
en was deze middag toch de bovenlig-
gende partij in een verder tamme wed-
strijd. Voor beide ploegen stond er
niets meer op het spel want DASH
gaat zo goed als zeker op een zeer ver-
dienstelijke vierde plek eindigen en
Halley had vorig weekend de kampi-
oensvlag reeds uitgehangen.

DASH startte de eerste set met een bij-
zondere opstelling. Voorzitter Bas de
Bruijn, zelf spelend in het derde he-
renteam, mocht zijn debuut op 46-ja-
rige leeftijd opluisteren met een basis-
plaats als spelverdeler en maakte sa-
men met de overige 5 basisspelers een
verdienstelijke start. DASH nam bru-
taal een 5-2 voorsprong. Daarna nam
Halley het initiatief over en liep snel
naar een 6-9 voorsprong. Dit was het
moment voor coach Wietze ten Kate
om deze ludieke actie te beëindigen
en met een publiekswissel voor Bas
een vaste spelverdeler in te wisselen.
In een zeer spannende set trok DASH
met 25-27 net aan het kortste eind.

De tweede set was duidelijk voor Hal-
ley. Vanaf de start namen de gasten
een voorsprong van circa 5 punten en
gaven dit niet meer weg. De set werd
met 18-25 door de Vordense mannen
verloren.

Set drie leek uit te draaien op een ko-
pie van de tweede. Gelukkig wist
DASH toch nog ergens wat extra ener-
gie vandaan te halen en de set met 25-
22 te winnen na een lange en span-
nende inhaalrace. 
Halley, dat hiervan toch geschrokken
was, kwam in de vierde set keihard te-
rug en walste met 13-25 over de DASH
heen. De Vordenaren waren geen
schim meer van de voorgaande 3 sets
en als je tegen de kampioen speelt
wordt dit hard gestraft. Kortom, een
ingecalculeerde 1-3 nederlaag, maar
wel met een gevoel dat er meer in had
gezeten.

Deze wedstrijd was tevens de laatste
thuiswedstrijd van 3 spelers die jaren
in dit mooie team hebben gespeeld.
Het team Scheffer Keukens DASH 1 wil
dan ook Robert Ellenkamp, Herman
Ellenkamp en Roel Siebelink bedan-
ken voor hun inzet, hun gezelligheid
en hun vriendschap. Zaterdag 18 April
speelt dit trio hun afscheidwedstrijd
in Aalten tegen het als elfde geplaatste
Bovo.

Voorzitter DASH 
debuteert in Heren 1

Afgelopen zaterdag vond er in sporthal 't Jebbink te Vorden een zeer
bijzondere wedstrijd plaats. Bijzonder in vele opzichten. Er werd afscheid
genomen van 3 spelers en er was een speciale debutant. En dat alles in een
wedstrijd die op papier toch een topper genoemd mag worden.

REÜNIE - VORDEN 0-2
Het is Vorden niet gelukt uit de geva-
renzone te treden door 3 punten te
pakken van Reünie. Vorden heeft wel-
iswaar een wedstrijd minder gespeeld,
maar in deze fase van de competitie
wordt het steeds moeilijker punten te
pakken. Trainer Hulshof kampt al ge-
ruime tijd met personele problemen
als blessures en trainingsachterstand.
Micha Bolink, de topscorer van Vor-
den, kan aan de lijst worden toege-
voegd. Hij is gedwongen om medische
redenen voor een langere periode af te
haken. Vandaag trad Vorden aan met
de jeugdspelers Mike van Lingen en
Frank Hiddink in de basis.

Wie wilde genieten van een leuke pot
voetbal heeft het zondag in Borculo
niet getroffen. Beide ploegen bakten
er niet veel van en in dat opzicht viel
er niet veel te genieten, behalve het
voorjaarsweer natuurlijk. Het positie-
spel van beide ploegen werd niet goed
verzorgd en er werd bovendien erg
veel balverlies geleden aan Vordense
zijde. De Vorden spitsen hadden een
moeilijke middag vanwege de fysiek
sterke verdedigers van Reünie en de
korte mandekking. Echte kansen de-
den zich in de eerste helft dan ook
nauwelijks voor. In het begin van de
tweede helft had Vorden een betere fa-
se met twee gevaarlijke momenten.
Beide scoringsmomenten kwamen op
naam van de zestienjarige Frank Hid-
dink. In eerste aanleg ging een kopbal
rakelings over en even later werd een
omhaal van de lijn gered. Het was wel
duidelijk wie het eerst scoort gaat met
de punten naar huis. Of met andere
woorden houdt de punten thuis, want
uit het niets lag de 1-0 in het net. Een
afgeslagen aanval werd opnieuw inge-
bracht en de bal ging met een boog
over doelman Borgonjen. Vorden pak-
te de draad weer op en zette meer
druk naar voren, maar het doelpunt
viel aan de andere kant uit een af-
standsschot 2-0 Hugo van Ditshuizen
was nog een keer dicht bij de aanslui-
tingstreffer, maar zijn inzet ging net
langs de verkeerde kant van de paal.
Een flinke opdoffer voor Vorden, dat
in het paasweekeinde twee keer aan
de bak moet.

Zaterdag speelt het thuis de cruciale
wedstrijd tegen Warnsveldse Boys

(18.00 uur) en tweede Paasdag ont-
vangt het thuis titelkandidaat Ruurlo. 

UITSLAGEN
Reunie 1 - Vorden 1 2 - 0 
Ruurlo 3 - Vorden 2 3 - 2 
De Hoven 2 - Vorden 3 3 - 3 
Vorden 5 - Pax 8 1 - 1 
Vorden A2D - DVV A3 7 - 0 
DZC'68 B2 - Vorden B1 1 - 2 
Vorden B2 - De Hoven B1D 0 - 2 
SKVW C1C - Vorden C1 2 - 0 
Vorden C2 - SBC'05 C1 0 - 7 
Vorden C3 - Hoven De C1 4 - 2 
Vorden D1 - HC'03 D1 3 - 3 
Vorden D3 - DZC'68 D4 2 - 6 
Vorden E1 - Angerlo Vooruit E1 4 - 1 
Vorden E2 - Warnsveldse Boys E2 5 - 2 
Hoven De E2 - Vorden E3 7 - 3 
Erica'76 E2 - Vorden E4 4 - 2 
Vorden E5 - Erica'76 E3 0 - 8 
Vorden F1 - VIOD F2 3 - 3 
SBC'05 F1 - Vorden F2 8 - 2 
Be Quick F4 - Vorden F3 2 - 2 
Vorden F5 - Keijenburgse Boys F3 7 - 4 
Vorden F6 - FC Zutphen F7 0 - 1

PROGRAMMA
Woensdag 8 april
Angerlo Vooruit A2 - Vorden A2D 19.30

Inhaalwedstrijden Paasweekend:
Zaterdag 11 april
Vorden 1 - Warnsveldse Boys 1 18.00
Be Quick 4 - Vorden 3 12.00
Vorden 4 - Schalkhaar 9 18.00
Pax 8 - Vorden 5 16.00
GWVV A1 - Vorden A2D 14.30
Vorden C1 - Doetinchem C1 13.00
Vorden C2 - SC EDS C1D 14.30
Vorden C3 - Ratti C1 13.00
Vorden D1 - Warnsveldse Boys D2 11.00
Kilder D1 - Vorden D2 09.00
Vorden D3 - Erica '76 D2 09.00
Vorden E1 - VIOD E3 11.00
AZC E2 - Vorden E3 08.45
HC'03 E3 - Vorden E4 11.15
Vorden E5 - AZC E4 10.00
Hoven De F1 - Vorden F1 09.00
Be Quick F2 - Vorden F2 11.00
Vorden F4 - Gaz. Nieuwland F2 09.00
FC Zutphen F5 - Vorden F6 09.45
Vorden F7 - Zelhem F3C 10.00
MINI F Vorden - De Hoven 10.00

Maandag 13 april
Vorden 1 - Ruurlo 1 14.00
Vorden 2 - Be Quick 2 10.00 
Azc 3 - Vorden 3 12.00 
Vorden 5 - Warnsveldse Boys 5 09.30

Vo e t b a l

SET-UP D2 - DASH VORDEN D1
0-4 (21-25 22-25 12-25 19-25)
Op zaterdag 4 april werd de ene laatste
competitiewedstrijd van Dash Vorden
gespeeld. Voordat Dash naar de wed-
strijd ging, waren ze naar Diewertje
Pelgrim geweest om haar nieuwe wo-
ning te bekijken. Daarna reisden de
dames en trainer Carlo Schutten af
naar Ootmarsum voor de wedstrijd.
De vorige wedstrijd, die in Vorden ge-
speeld werd, is verloren met 2-3. Door
het matige spel van de dames werd er
verloren, dus zal er deze wedstrijd iets
rechtgezet kunnen worden. De dames
uit Vorden begonnen goed aan de eer-
ste set. 

De 1e time out werd door de tegen-
standers al gebruikt toen ze 0-5 achter
stonden. Deze voorsprong heeft Dash
heeltijd kunnen volhouden. Het spel
was goed, en er kwamen geen lange
rally's. De 2e set was bijna hetzelfde.
De service van de dames was sterk
waardoor er vaak series gemaakt wer-
den, en hierdoor kwamen ze nauwe-
lijks in de problemen aan het eind van
de set. 

In de 3e set werd bewezen waarom
Dash Vorden dames 1 op de vierde
plek op de ranglijst staan. Het spel was
erg overtuigend, en er werd goed druk
gelegd op de tegenstander. Ze wisten
zelf de punten snel te scoren. Ook de
service was sterk, er konden lange se-
ries worden gemaakt om de punten
binnen te halen. Blokkerend waren
veel speelsters sterk in deze wedstrijd. 

De vorige wedstrijd lieten de dames
het bij de 3e set afweten, maar dit keer
werd er ruimschoots gewonnen van
Set-up. In de 4e set werd er ook over-
tuigend gespeeld. Dash wist zoveel
druk te leggen bij de tegenstander, dat
hun de fouten wel maakten. Het laat-
ste punt van de wedstrijd, was zeker
één van de mooiste. Op een fantasti-
sche setup sloeg speelster Janneke van
Heuven het laatste punt binnen. Het
was een wedstrijd van genieten. 

De sponsors en de vrienden van Dash
mogen trots zijn op deze dames! 18
April word alweer de laatste wedstrijd
van het seizoen gespeeld. De tegen-
stander is hierbij VC Polaris. De dames
van Dash Vorden speelden de 1e wed-
strijd van het seizoen tegen Polaris, er
werd helaas 4-0 verloren. 

Vol goede moed gaan we richting de
laatste wedstrijd. 

Uitslagen
Dash D5 - KSV D4 2-3
Brevolk MB1 - Dash MB1 3-1
Longa '59 MB3 - Dash MB2 4-0
Set-Up '65 D2 - Dash D1 0-4
Avanti D1 - Dash D3 4-0
WIK D3 - Dash D6 4-0
Alfun/Focus D1 - Dash D2 2-3
Dash circ. 1 - Vios Beltrum 1 0-4
Dash MC3 - Brevolk MC1 3-1
Dash MC2 - Side-Out MC1 1-3
Dash H3 - D.V.O. H5 3-1
Dash D4 - Tornax D1 2-3
Dash H1 - Hallley H3 1-3

Vrijdag 10 april 
21.00 Vragender D2F KSV D1 - Dash D4

Vo l l e y b a l

PONYCLUB EN RIJVERENIGING
DE GRAAFSCHAP
Onder prachtige weersomstandighe-
den werd het 1e buiten concours in de
regio verreden op het terrein bij kas-
teel Vorden. 

De organisatie lag in handen van de
Ponyclub en Rijvereniging De Graaf-
schap. Er was veel belangstelling en de
sfeer was optimaal. Er werden dus ook
prima resultaten behaald door leden
van Rijver. en Ponyclub de Graafschap. 

HIERONDER DE LIJST MET
PRIJSWINNAARS
Zaterdag 4 april Pony s:
L1 dressuur: Chyenne van Dijk met
Aladin 4e prijs met 188 punten.
L2 dressuur: Anne Jonker met Rablon
1e prijs met 198 pnt. Sebastiaan Ha-
mer met Sunshine of toys 4e prijs met
189 punten.
B springen: Sietse Rouwenhorst 1e
prijs met Kees cat.E

Zaterdag 4 april Paarden:
B dressuur: Lisanne Albertsma 4e prijs
met Miss Popov 176 punten.
L1 dressuur Ruben Mol 4e prijs met
Ludger 194 pnt.
M2 dressuur Hester Slegt 1e prijs met
Let s talk about 194 punten.

Zondag 5 april Paarden:
L1 dressuur Marina Gotink 1e prijs
met Zapp 201 pnt.
Marina Gotink 3e prijs met Zapp 190
pnt.
M1 dressuur Ninette Zwierenberg 4e
prijs met Unomarilla 188 punten
Carlijn Slijkhuis met Volmer 2e prijs
200 pnt.
Z1 dressuur: Lisanne Schippers 5e
prijs met mr. Macho 209 punten

P a a r d e n s p o r t

Voor de pauze ging de heer H. Mulder
projectleider van Prowonen  uitvoerig
in op de sloopplannen van De Wehme
en de nieuwbouwplannen aan de
Nieuwstad en op het achterterrein,
waar nu nog "De Beekdelle" en de
praktijkruimten van Dr. Albers en Dr.
Tanis en Jansen van de Berg staan.
Daarnaast werden de nieuwbouw-
plannen aan de Smidsstraat getoond.
Na de pauze was het woord aan Frede-
rike Super van Sensire, die het nieuwe
project van Sensire "Gezond in Balans"
onder de aandacht bracht. Het doel

van dit project is: dat mensen zo ge-
zond mogelijk ouder worden, actief
blijven met kwaliteit van leven en het
reduceren van de zorgconsumptie.
Hieraan hoopt men een bijdrage te
kunnen leveren door de mogelijkheid
te bieden iedereen een gratis gezond-
heidsconsult (van ca. één uur) aan te
bieden, waarin leefstijl en fysiek, psy-
chisch-, sociaal- en spiritueel functio-
neren de nodige aandacht krijgen en
doorneemt en aan de hand daarvan
zonodig advies verstrekt.
Na deze uiteenzetting werd nog de ge-
legenheid geboden het bloedsuiker-
en cholesterolgehalte te laten bepalen.
Hier werd door velen gebruik van ge-
maakt.

Informatiemiddag SBO-V
De SBO-V heeft op vrijdag 3 april
een druk bezochte informatiemid-
dag gehouden.

Het dartteam van Atomica heeft zater-
dagavond in De Herberg het dartkam-
pioenschap van Vorden voor bedrijven
gewonnen. Het versloeg in de finale
het team van de Stationsstraat, waar-
door het de fraaie Herberg- wisselbo-
kaal in ontvangst mocht nemen. San-
der Verkijk was in deze finale uitste-
kend op dreef en zorgde voor de hoog-
ste score (103). In de verliezers ronde
won Ratti van De Herberg. Eindstand
winnaars ronde: 1 Atomica, 2 Stations-
straat, 3 Huntink/vv Vorden.

Verliezers ronde: 1 Ratti, 2 De Herberg,
3 ‘ Aan het Enzerink’ en Ri Metaal.

Atomica
Dartkampioen

Op de toestellen sprong, brug, balk en
mat werd gestreden. Dit leverde
mooie cijfers op. En dat niet alleen, er

werden ook medailles behaald. Rens-
ke Tragter werd 3e in de categorie pu-
pil 2 nivo 14. Maaike Eskes werd 1e in
de categorie junior nivo 14. 
Voor enkele meisjes volgt er nog een
finale van het district Gelderland Oost
op 9 mei in Zutphen. Wij wensen hun
veel succes.

Sparta haalt finaleplaatsen
Zaterdag 4 april waren er gymwed-
strijden in de 7e divisie in Warns-
veld. Sparta deed hier met 9 meis-
jes aan mee.

Keurslager Vlogman werkt volgens de
Keurslager Hygiënecode. Deze werk-
wijze is in 2008 door de Voedsel en Wa-
ren Autoriteit (VWA) voorzien van een
'groene status'. 
De groene status geeft aan dat de VWA
vertrouwen heeft in het voedselveilig-
heidssysteem van de Keurslagers. Het
behalen van de Oorkonde Hygiëne
door Keurslager Vlogman is het bewijs

dat men bij de Keurslager altijd iets
meer kan verwachten.

Naast de hierboven genoemde aspec-
ten van de hygiëne testte en beoordeel-
de het Kwaliteit Bewakingsbureau Le-
vensmiddelen (KBBL) Wijhe bv o.m. de
volgende producten op bacteriologi-
sche gesteldheid:
Rundvlees cijfer: 9,3. Varkensvlees cij-
fer: 10. Rundergehakt cijfer: 10. Kipfi-
let cijfer: 10. Babi pangang cijfer: 9.
Naast deze hygiënekeuring vindt er
jaarlijks ook een formulekeuring
plaats bij alle 555 Keurslagers.

De uitslag van beide keuringen be-
paalt of Keurslager Vlogman zich weer
een jaar lang 'Keurslager' mag noe-
men.

Uitstekende hygiëne bij
Keurslager Vlogman
Bij Keurslager Vlogman te Vorden
is de hygiëne prima in orde. On-
langs toetste een onafhankelijk
kwaliteitsbewakingbureau bij
Keurslager Vlogman de hygiëne,
versheid en productiewijze. Op alle
punten was de score dusdanig
hoog dat hiermee een Oorkonde
Hygiëne is verdiend.



PAAS ADVOKAAT
SNITT

VOOR6.75

PAAS
SLAGROOMTAART

6 PERSONEN

NU VOOR7.95

OBERLANDER

NU VOOR1.95

WITTE BROODJES

NU 6 VOOR1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 7 t/m zaterdag 11 april.

KUKEL VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

• 

• 

• 

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en Contact Warnsveld!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

15% korting
op uitlaten en
gratis montage

APK voor benzine-
auto’s € 19,-

APK voor diesel-
auto’s € 38,-

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.

P
e

u
te

r
sp

e
e

lz
a

le
n

 s
p

sb

Informatie vindt u op onze website www.spsb.nl
WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl

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

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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Prinsenmaatweg 3,
7224 NE  Rha/Steenderen,

Tel. (0575) 451643, (06) 23676913

Laat u verrassen in onze 
boerderijwinkel met appels & 

peren uit eigen boomgaard,
zomerfruit, aardappelen,

groente en streekproducten.

Openingstijden
Dinsdag  9-12 en 13-18 uur

Donderdag  9-12 en 13-18 uur
Vrijdag  9-12 en 13-18 uur

Zaterdag  9-12 en 13-18 uur

Lekker en vers!

Te Koop:
perceel landbouwgrond

gelegen aan de Lankhorsterstraat
te Wichmond, nabij huisnr. 16

Groot ca. 1.50.00 ha

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
tel.: 0575-441331       www.lomanvastgoed.nl

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Een nieuwe Peugeot voor € 29,-?

*Wanneer u in de periode tussen 1 januari en 31 december 2009 de APK door een Erkend Reparateur van Peugeot laat uitvoeren, maakt u kans op een Peugeot 107. Uw kenteken is uw lotnummer. 

Kijk voor de actievoorwaarden op www.peugeot.nl > service & financiering > peugeot service > APK.

Laat voor € 29,- extra de APK 

uitvoeren bij een reguliere 

onderhoudsbeurt en maak 

kans op een Peugeot 107.*

ACTIE!

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 11 april
in het café

Finale
Hengelse
Embassy

in de discotheek

DJ Martijn

Gewijzigde openingstijden 
Dierenartspraktijken

ZELHEM-HALLE 
Halseweg 27/d te Zelhem 

Goede Vrijdag  10 april a.s. is er open spreekuur van 08.00
tot 09.00 uur; daarna wordt er tot 18.00 op afspraak
gewerkt. Het open avondspreekuur vervalt deze dag. 

Zaterdag 11 april is er spreekuur van 08.00 tot 10.00 uur.  

1e en 2e Paasdag zijn er geen open spreekuren. 

Buiten deze openingstijden is de dierenartsenpraktijk voor
spoedgevallen altijd telefonisch bereikbaar op telefoon-
nummer 0314-621272.

DOETINCHEM-ZELHEM
Keppelseweg 41 te Doetinchem

Goede Vrijdag 10 april a.s. is deze praktijk van 09.00 uur
tot 18.00 uur geopend en zijn er consulten op afspraak
mogelijk. Het open avondspreekuur vervalt. 

Zaterdag 11 april is deze praktijk geopend van 10.00 tot
11.30 uur en wordt er volgens afspraak gewerkt. 
Tijdens de openingstijden kunt u ook hier terecht voor
voer en medicijnen. 

Deze praktijk is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnum-
mer 0134-363198. Buiten de openingstijden wordt u auto-
matisch doorgeschakeld met de dienstdoende dierenarts. 

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

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Samen zorgen 
voor de natuur



Op deze gemeentepagina’s vindt u
enkele weken achter elkaar een
aantal artikelen over mantelzorg in
Bronckhorst. De gemeente is bezig
een mantelzorgbeleid op te stellen,
waarin komt te staan hoe we om-
gaan met het belangrijke werk van
mantelzorgers.

Mantelzorgers ontmoeten elkaar
Elke tweede dinsdag van de maand
komen mantelzorgers bij elkaar in
de Mantelzorgsalon Bronckhorst.
Deze is gevestigd in Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5 in
Hengelo. 
Hier worden ervaringen uitgewis-
seld en merken mantelzorgers dat
ze niet de enige zijn. Iedere keer
staat er een activiteit op het pro-
gramma. Variërend van een middag
creatief bezig zijn, een informatief
thema of een gezamenlijk uitstapje.
Ontmoeting, ontspanning en onder-
steuning staan centraal. En …. niets

moet, alles mag. Mantelzorgconsu-
lent Karin Hogevonder is de gast-
vrouw. 
De bijeenkomsten zijn van 13.30-
16.00 uur en gratis bij te wonen. U
hoeft uw komst niet aan te kondigen
en kunt zo binnen lopen. Ook fami-
lie, vrienden en andere belangstel-
lenden zijn van harte welkom!
Interesse? Bel voor het programma
naar VIT Oost-Gelderland tel. (0573)
43 84 00 of kijk op www.vitoostgel-
derland.nl.

Groep mantelzorgers in de Mantelzorg-

salon.

Mantelzorg in Bronckhorst

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 15, 7 april 2009

Onlangs is de gemeente aan de slag
gegaan met het opstellen van een
beleid voor kunst en cultuur. Hierin
komt te staan hoe we om willen gaan
met kunst en cultuur in Bronckhorst
in de breedste zin van het woord. We
hebben inmiddels een keuzenota
opgesteld met een aantal mogelijk-
heden waar we aan denken, zoals
het verstrekken van subsidie op ba-
sis van het realiseren van maat-
schappelijke doelen, aandacht voor
kunst en cultuur in de openbare
ruimte en het verbinden van recre-
anten en burgers met het culturele
aanbod in Bronckhorst. Vanzelfspre-
kend willen we graag van u horen
hoe u hierover denkt. Daarom orga-
niseren we eind april een aantal in-
loopbijeenkomsten. Tijdens de bij-
eenkomsten leggen we de mogelijk-
heden in tekst en beeld aan u voor.
Peter Glasbergen, wethouder kunst
en cultuur, en enkele medewerkers
van de gemeente zijn aanwezig. Wij
vragen u uw mening op een reactie-
formulier aan te geven. 

De bijeenkomsten zijn op de volgen-
de data:

• 20 april: Dorpscentrum Vorden,
Raadhuisstraat 6 in Vorden
19.00-21.00 uur

• 21 april: Zalencentrum Het Witte
Paard, Ruurloseweg 1 in Zelhem
19.00-21.00 uur

• 23 april: Gemeentehuis Hengelo,
Raadhuisstraat 20 in Hengelo
19.00-20.00 uur

• 27 april: Het Anker, J.F. Oltmans-
straat 7, 7221 NA  Steenderen
19.00-21.00 uur

Wij begroeten u graag tijdens één
van deze inloopbijeenkomsten
om met u van gedachten te
wisselen over kunst en cultuur in
Bronckhorst.

Naast deze avonden organiseert de
gemeente in april bijeenkomsten
voor amateurkunstverenigingen, zo-
als muziek- en toneelverenigingen
en zangkoren, en betrokken instel-
lingen in Bronckhorst. Ook zijn we
van plan op korte termijn een bijeen-
komst met jongeren te organiseren.
Voorafgaand daaraan enqueteert
de gemeente jongeren eerst onder
andere tijdens de activiteiten rond
Koninginnedag. 

Na deze 'ronde' stelt de gemeente
het definitieve kunst- en cultuurbe-
leid op, waarop u ook weer kunt re-
ageren. Hierover vindt u later dit jaar
meer informatie op deze gemeente-
pagina's en de website van de ge-
meente. Naar verwachting stelt de
gemeenteraad het beleid dan in het
najaar vast.

Kunst en cultuur in Bronckhorst
Denk mee tijdens inloopavonden eind april 

De gemeente is bezig met het op-
stellen van een cultuurbeleid en wil
daarvoor de mening van jongeren
horen. Cultuurbeleid? Wat is dat,
vraag je je misschien af? Nou, daar-
bij moet je denken aan dingen die de
gemeente kan regelen op bijvoor-
beeld het gebied van muziek, uit-
gaan, film en lezen en schrijven. Om
in beeld te krijgen wat jongeren
hierbij belangrijk vinden, zoekt de
gemeente jonge enqueteurs in de
leeftijd van 16 t/m 20 jaar die tijdens
de activiteiten rondom Koninginne-
dag jongeren enkele vragen willen
stellen over de verwachtingen van
het nieuwe cultuurbeleid. Voor de
werkzaamheden krijg je een vergoe-

ding. Voor aanmelding of meer in-
formatie kun je contact opnemen
met jeugdwerker Jan Ottink die na-
mens Carion voor de gemeente
werkt, via j.ottink@carion.nu of tel.
(0573) 28 86 00. Doe dit voor 12 april
a.s.!

Gezocht jonge enqueteurs (16-20 jaar)
over jongerencultuur Bronckhorst Als ouder is het niet altijd makkelijk

zicht te houden op het alcoholge-
bruik van uw kind. Kinderen blijken
vaak meer te drinken dan hun ou-
ders denken. Gemiddeld drinken ze
drie maal zoveel glazen alcohol als
een ouder denkt1. De website
www.uwkindenalcohol.nl geeft op
een leuke manier, via filmpjes, ani-
maties en testjes, nuttige tips over
afspraken maken met andere ou-
ders, informatie over welke drankjes
'hot' zijn en nog veel meer feiten
over alcohol.

Veel ouders vinden het niet erg als
hun kinderen alcohol drinken zolang
ze maar niet dronken worden, zich
goed gedragen en veilig thuiskomen.
Daarbij wordt over het hoofd gezien
dat een kind dat niet zichtbaar aan-
geschoten of dronken is, best veel
alcohol gedronken kan hebben. Het
lichaam raakt namelijk gewend aan
het effect van alcohol, waardoor je
niet aan de buitenkant kunt zien dat
iemand veel gedronken heeft. Maar
de alcohol brengt wél schade toe in
het lichaam, bijvoorbeeld aan de
hersenen. Die zijn nog volop in de
groei tot ongeveer het 23e jaar.
Laat uw kind daarom niet wennen
aan alcohol.

Indrinken
Veel jongeren gaan voor het uitgaan
gezamenlijk 'indrinken'. Bij vrienden
thuis, in de keet of op straat. Dan
worden vaak grote hoeveelheden al-

cohol in een korte tijd gedronken.
Waarom praat of belt u niet eens
met de ouders van de vrienden van
uw kind? Spreek met ze af dat er bij
niemand thuis wordt ingedronken.
Dan kunt u meteen uw regels rond
alcoholgebruik met elkaar afstem-
men. Dat voorkomt dat uw kind als
enige niet mag drinken. Of dat u van
uw kind hoort: “Ja maar, de anderen
mogen het wel.” Lastig om te doen?
IrisZorg kan u hierbij ondersteunen
met een homeparty: voorlichting aan
huis samen met andere ouders. 
Dit is een artikel in het kader van het
project 'Alcoholmatiging Jeugd in de
Achterhoek', dat de acht regioge-
meenten, waaronder Bronckhorst,
politie, justitie, IrisZorg en GGD Gel-
re-IJssel samen met regionale en
plaatselijke partners hebben opge-
pakt.

Wilt u reageren, dan kunt u mailen
naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

1 Peilstationsonderzoek Ouders, Jacqueline

Verdurmen ea., Trimbos-instituut, 2008.

“Zolang je maar niet dronken thuiskomt”



Mensen die in het paasweekeinde
vuur ruiken, hoeven niet direct te
vrezen voor een onverwachte
brand. De kans is groot dat de
overlast wordt veroorzaakt door
paasvuren. Paasvuren zijn een
eeuwenoude traditie in de
Achterhoek, Twente en aangren-
zende Duitse gemeenten. Ook in
Bronckhorst zijn verschillende
paasvuren.

Traditie
Van oudsher branden met Pasen de
paasvuren in het noorden en oosten
van Nederland. Oostelijk Nederland
ligt aan de rand van het Europees
paasvuurgebied, een gebied dat zich
globaal uitstrekt van Denemarken
tot in Oostenrijk en van Oost-Neder-
land tot achter de Harz. In heel
Europa worden op hoogtijdagen in
diverse seizoenen vuren gebrand,
die naar het tijdstip van ontsteken
hun naam kregen. Naast de paasvu-
ren zijn de meivuren, de Sint Jans-
of midzomervuren en de Sint Maar-
tensvuren bekende jaarvuren. 

Bronckhorster paasvuren 
In onze gemeente zijn onder andere
paasvuren op de volgende locaties:
• Baak, Walterslagweg 
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 
• Drempt, Veenweg 
• Drempt, Zomerweg 
• Halle, Halsedijk 
• Halle, Heideweg 
• Halle, Kattendijk 
• Halle, Molenweg 
• Halle, Pluimersdijk 
• Halle, Veengoot 
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 
• Hengelo (Gld), Krommedijk 
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 
• Hummelo, Kipstraat 
• Hummelo, Zelhemseweg 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 
• Steenderen, Toldijkseweg 
• Velswijk, Keijenborgseweg 
• Vierakker, Koekoekstraat 
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 
• Vorden, Kruisdijk 
• Vorden, Vosheuvelweg 
• Vorden, Vosterweg 
• Zelhem, Barinkweg 

• Zelhem, Haitinkweg 
• Zelhem, Heijinkweg 
• Zelhem, Keijenborgseweg 
• Zelhem, Meeneweg 
• Zelhem, Terborgseweg 
• Zelhem, Varsselsestraat 

Klachten
Afhankelijk van de weersomstandig-
heden kunnen de paasvuren leiden
tot stank-, rook- en stofoverlast.
Klachten over paasvuren kunnen
worden doorgegeven aan de provin-
cie, aan het Omgevingsloket via tel.
(026) 35 99 999 en via de website van
de provincie: www.gelderland.nl/
milieuklachten.

Paasvuren, een eeuwenoude traditie

Na jarenlange voorbereiding en pro-
cedures startte in april 2008 de
bouw van de bredeschool Hummelo
op de locatie Keppelseweg/Hessen-
weg in het dorp. De gemeente bouwt
de school voor basisscholen De
Woordhof en De Bongerd en peuter-
speelzaal Hummeloord. De school
moet in juni 2009 klaar zijn. Net na-
dat de eerste werkzaamheden voor
de nieuwbouw startten, gaf school-
bestuur IJsselgraaf aan af te willen
zien van de fusie en met school De
Bongerd in Hoog-Keppel te willen
blijven. Inwoners richtten eind vorig
jaar een stichting op, Stichting
Dorpsschool Keppel, die de intentie
heeft het huidige schoolgebouw te
willen exploiteren. 

De gemeente verklaarde zich bereid
mee te werken aan deze wens van
de betrokkenen. Wel onder een aan-
tal strikte voorwaarden, waaronder:

het mag de gemeente geen geld
kosten. Zij realiseert immers op dit
moment een nieuwe, adequate huis-
vesting voor De Bongerd en De
Woordhof in Hummelo. Daarnaast
mag het schoolbestuur geen onder-
wijsmiddelen gebruiken voor de ex-
ploitatie van gebouw De Bongerd.
Deze middelen zijn immers niet be-
doeld voor huisvesting. 

De Stichting Dorpsschool Keppel
overhandigde de gemeente onlangs
een meerjarenbegroting, waaruit
blijkt dat zij het gebouw gedurende
ten minste vijf jaar kan exploiteren
met een sluitende begroting. 

Het is de bedoeling dat de gemeente
gebouw De Bongerd aan het eind
van het schooljaar 2008/2009 over-
draagt aan de Stichting. De Stichting
regelt de verhuur van het gebouw
aan de school.

Gemeente wil gebouw De Bongerd in
Hoog-Keppel overdragen aan Stichting
Dorpsschool Keppel

Heeft u vragen over verkeerssitu-
aties in Bronckhorst?

Op 27 april a.s. is er weer een ver-
keersspreekuur. Hierin behandelen
de gemeente, de politie en de VVN
gevaarlijke of moeilijk op te lossen
verkeerssituaties in Bronckhorst.
Heeft u een vraag of een probleem
om in het verkeersspreekuur onder
de aandacht te brengen? Breng ons
op de hoogte van de situatie, zodat
we samen kunnen werken aan een
verkeersveilige gemeente! Als uw
situatie in aanmerking komt om te
bespreken, ontvangt u een uitnodi-
ging om bij het verkeersspreekuur
aanwezig te zijn. 

Het verkeersspreekuur is iedere zes
weken op de maandagochtend van

09.00 tot 10.00 uur. De eerstvolgen-
de is op 27 april 2009. U kunt zich
hiervoor tot uiterlijk 14 april a.s.
aanmelden. Voor alle informatie
over het verkeerspreekuur en hoe u
zich kunt aanmelden verwijzen wij u
naar www.bronckhorst.nl onder Inf-
obalie � Verkeer en Vervoer.

Verkeersspreekuur

Doet u mee om dit evenement tot
een succes te maken?
De Vuelta (de wielerronde van
Spanje) komt door Bronckhorst.
Op 31 augustus 2009 is de derde
etappe van Zutphen naar Venlo. De
etappe vertrekt die dag om 13.00
uur vanaf de markt in Zutphen en
doet ook een groot deel van onze
gemeente aan, namelijk de kernen
Kranenburg, Vorden, Baak,
Toldijk, Hummelo en Laag-Keppel. 

Stimuleringsprijs
Om inwoners, organisaties en on-
dernemers te stimuleren initiatie-
ven/activiteiten te ontplooien om
Bronckhorst op de kaart te zetten
tijdens de Vuelta, heeft de gemeente
een stimuleringsprijs ingesteld.
De totale pot hiervoor bedraagt €
5.000,-, onderverdeeld in een eerste
prijs van € 2.500,-, een tweede prijs
van € 1.500,- en een derde prijs van
€ 1.000,-. Een jury beoordeelt de in-
zendingen. Binnenkort maken wij de
samenstelling van de jury bekend.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor
één van deze prijzen moeten de in-
gediende initiatieven aan voorwaar-
den voldoen:
• Bijdragen aan de bekendheid van

Bronckhorst. Beoordelingsaspec-
ten zijn met name de impact en
het uitstralingseffect voor Bronck-
horst

• Toeristen naar de gemeente trek-
ken, waardoor ondernemers er
economisch beter van kunnen
worden

• Aansluiten bij de profilering van de
gemeente Bronckhorst op toeris-
tisch gebied

• Langs het parcours van de Vuelta
in de gemeente Bronckhorst
plaatsvinden en toegankelijk zijn
voor de inwoners/bezoekers van
Bronckhorst

• Uitvoerbaar zijn
• Vergunningstechnisch mogelijk

zijn
Samenwerking tussen meerdere or-
ganisaties beoordelen we als een
positief aspect. Prijswinnende initia-
tieven moeten met behulp van het
prijzengeld ook daadwerkelijk uitge-
voerd worden. 

Indienen uiterlijk 15 mei a.s.
De aanvragen moeten uiterlijk op 15
mei a.s. bij de gemeente zijn inge-
diend. Uiterlijk 1 juni 2009 bepaalt
de jury de toekenning van de prijzen;
over de uitslag kan niet worden ge-

correspondeerd. Indienen van een
idee kan via het aanmeldformulier
dat u vindt op onze website
www.bronckhorst.nl. 

Vlaggen
Naast deze prijs heeft de gemeente
100 Spaanse vlaggen besteld waar-
mee de kernen tijdens dit evene-
ment kunnen worden aangekleed.
Indien u activiteiten in de kernen wilt
organiseren, vragen wij u aan te ge-
ven hoeveel vlaggen u daarbij nodig
hebt. Wij proberen hier dan rekening
mee te houden bij de verdeling van
de vlaggen.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen
met mevr. S. te Brake van de ge-
meente, tel. (0575) 75 03 62, of mail
s.tebrake@bronckhorst.nl.

Wielerronde van Spanje door Bronckhorst!

De inzameling van de kunststofver-
pakkingen in Bronckhorst wordt door
de levertijd van de ondergrondse
containers een maand later, te weten
1 juni 2009. Vanaf deze datum kunt u
uw kunststofverpakkingen brengen
naar de diverse milieuparkjes in onze
gemeente. U krijgt in mei 2009 een
pakketje (thuis gestuurd) met meer
informatie hoe de kunststofinzame-
ling gaat plaatsvinden en welke ver-
pakkingen u apart kunt inleveren.

Inzameling kunststofverpakkingen per
1 juni a.s.

De gemeente is gestart met de uit-
gifte van negen bouwkavels voor
vrijstaande woningen op 't Soerlant
IV in Zelhem. De kavels liggen aan
De Huusakker 1 t/m 17. De kavelop-
pervlakte varieert van ca. 400 m2 tot
900 m2. De grondprijs bedraagt €
260,- per m2 exclusief btw. De eer-
ste mogelijkheid tot koop is voor ge-
gadigden die op de gemeentelijke
registratielijst voor kavels staan.

Deze lijst is in 2006 gesloten. Als
daarna nog kavels beschikbaar zijn,
verloten we deze onder geïnteres-
seerden. Wij houden u hiervan op de
hoogte via deze gemeentepagina's.
Meer informatie over de kaveluitgif-
te op 't Soerlant vindt u op
www.bronckhorst.nl onder Infobalie
� Wonen � Bouwen kopen en huren
� Kaveluitgifte nieuwbouwplannen.

Kaveluitgifte 't Soerlant van start

De gemeente organiseert dit jaar
ter ere van Koninginnedag weer
een speciale bijeenkomst voor alle
gedecoreerden en ereburgers. Dit
gebeurt op 28 april a.s. in zaal Den
Bremer in Toldijk. We hebben hier-
voor de uitnodigingen inmiddels
verstuurd. Bent u in het bezit van
een koninklijke onderscheiding,

woont u in de gemeente Bronck-
horst en heeft u onverhoopt geen
uitnodiging ontvangen, neemt u dan
contact op met kabinetszaken van
de gemeente tel. (0575) 75 03 83.
Dit kan tot 26 april a.s. Wij begroe-
ten ook u graag. Het wordt een
gezellige middag met een hapje
en drankje.

Speciale bijeenkomst voor gedecoreer-
den voorafgaand aan Koninginnedag

Gewijzigde afvalinzameling
i.v.m. 2e paasdag
Op 2e paasdag, maandag 13 april, wordt er in de gemeente Bronckhorst
geen afval ingezameld. In plaats daarvan worden op de betreffende 
adressen de papiercontainers geleegd op vrijdag 10 april en 
de grijze containers geleegd op zaterdag 11 april.
Zie ook uw afvalkalender 2009.

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de Afval-Informatie-Lijn, tel. (0575) 545 646, 
bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 en 
van 13.00-16.00 uur. 
Kijk ook eens op www.berkelmilieu.nl.



Openbare bekendmakingen

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

Veiliger omgaan met de scootmo-
biel
Hoewel de scootmobiel vele oude-
ren voor een sociaal isolement be-
hoedt, eindigt een ritje op dit elektri-
sche wagentje jaarlijks voor veel be-
rijders in het ziekenhuis. Steeds
meer mensen volgen daarom een
cursus om veilig te leren omgaan
met hun scootmobiel. 

Informatie- en oefenmiddag
Veilig Verkeer Nederland organi-
seert in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Vorden en de Ouderen-
bonden in Vorden op 12 mei a.s. een
informatie- en oefenmiddag voor al-
le gebruikers van een scootmobiel
of een elektrische rolstoel in
Bronckhorst. De middag is bij sport-
hal Het Jebbink, Het Jebbink 13 in
Vorden en begint om 14.00 uur. 

Doel van de dag
Op deze informatie- en oefenmiddag
ontvangt u informatie over de (nieu-
we) verkeersregels en verkeerssitu-
aties. Ook u als scootmobiel- of

elektrische rolstoelgebruiker komt
hiermee in aanraking. Er zijn deze
middag verkeersdeskundigen aan-
wezig die uw vragen kunnen beant-
woorden en die buiten met u gaan
oefenen met uw eigen scootmobiel
of rolstoel.

Deelname
Inwoners van Bronckhorst die in het
bezit zijn van een scootmobiel of

elektrische rolstoel zijn van harte
welkom om, geheel gratis, deel te
nemen aan deze informatie- en oe-
fenmiddag. U kunt zich tot 27 april
a.s. opgeven voor deelname door te-
lefonisch contact op te nemen met:
Stichting Welzijn Vorden: Mevrouw
L. van Uden-te Woerd, tel. (0575) 55
34 05 of met de heer E. Steentjes van
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst, tel. (0314) 62 21 26.

Informatie- en oefenmiddag voor scootmobielers en elektri-
sche rolstoelgebruikers

De gemeente en Berkel Milieu
willen u bedanken voor al het
groente-, fruit- en tuinafval dat u het
afgelopen jaar gescheiden heeft
ingeleverd. Op 11 april a.s. kunt u
gratis maximaal vijf zakken van 
20 liter met gft-compost ophalen. Er
wordt geen losse compost verstrekt
en op = op. Hieronder leest u op
welke locaties en hoe laat u terecht
kunt om het cadeau op te halen.

Het gft-afval uit uw groene container
wordt bij VAR in Wilp-Achterhoek in
ongeveer vier weken verwerkt tot
compost. In Bronckhorst werd vorig
jaar 173 kilo gft-afval per inwoner
gescheiden ingezameld. Dankzij uw
inspanning krijgt het gft-afval een
waardevolle bestemming als na-
tuurlijke compost. Komt het gft-
afval in de grijze container terecht,
dan wordt het verbrand. Dat is niet
goed voor het milieu en bovendien is
het verbranden van afval veel duur-
der dan het composteren. De com-
post die u van ons krijgt is dus in fei-
te uw eigen gft-afval. Veel van ons
afval is eigenlijk geen afval maar
een waardevolle grondstof voor het
maken van nieuwe producten. Dat
geldt niet alleen voor gft maar ook
bijvoorbeeld voor oud papier en
karton, glas, textiel, snoeiafval en
elektrische apparaten. Daarom is
het belangrijk om uw afval zoveel
mogelijk te scheiden. Alle afval-
soorten die apart worden gehouden,
worden ook apart verwerkt.
Scheiden van afval heeft dus zeker
zin!

De actie wordt georganiseerd in
samenwerking met basisschool 
De Bongerd en de verenigingen
Crescendo, Nieuw Leven, Sursum
Corda en v.v. Zelhem.

Locaties compostactie 2009
gemeente Bronckhorst
• Hengelo (Gld): sporthal De Kamp,

Sarinkkamp 7, van 09.00 - 11.00
uur

• Hoog-Keppel: sporthal/zwembad
Hessenhal, Monumentenweg 30,
van 13.00 - 15.00 uur

• Steenderen: naast brandweer-
garage, Dr. Ariensstraat/Hoge
Wesselink, van 09.00 - 11.00 uur

• Vorden: groendepot, Het Hoge 65,
van 09.00 - 11.00 uur

• Zelhem: sporthal De Pol, Vincent
van Goghstraat 72/74, van 13.00 -
15.00 uur

Groen scheiden? 
Daar krijgt je iets voor terug!
Zaterdag 11 april: gratis compost

De Monumentencommissie ver-
gadert op 15 april 2009 om 09.00
uur in het gemeentekantoor. De
vergadering is openbaar. De
agenda voor deze vergadering
vindt u, vanaf 8 april a.s., op
www.bronckhorst.nl.

Monumenten-
commissie

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Landstraat 12, Veka NK autocross, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 4 en 5 september

2009, Halse autocross vereniging (HACC)
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, paarden- en ponykeuringen, 20 juni, 11 en 25 juli en 5 september

van 08.00 tot 17.00 uur, instellen stopverbod op een gedeelte van de Zelhemseweg en de Win-
kelsweg, 25 juli en 5 september 2009 van 07.00 tot 17.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), diverse routes voor ruiters en aanspanningen met start en finish vanaf De Hiet-
maat, 12 t/m 14 juni 2009 van 09.00 tot 19.00 uur, Bronckhorster Paardenmeerdaagse

• Hengelo (Gld), plaatsen semi-permanente muziekkoepel, nabij Remigiuskerk van 25 april t/m
2 mei, Steintjesweide van 27 juni t/m 20 juli, centrum van 22 t/m 25 augustus en nabij Remigi-
uskerk van 20 november t/m 30 december 2009, Dorpsbelang Hengelo

• Hengelo (Gld), Varsselring, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. wegraces
(VIP-tent), 21 en 23 mei van 09.00 tot 20.00 uur en 24 mei 2009 van 09.00 tot 19.00 uur,
H.J. Vosmeijer

• Hummelo, circuit De Heksenplas, diverse motocrosswedstrijden, 3 en 17 mei en 28 juni van
09.30 tot 19.00 uur en 13 en 27 juni en 19 september van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet, 3 en 17 mei en 28 juni 2009 van 09.30 tot 19.00 uur, TCD Hummelo

• Hummelo en omgeving, avondvierdaagse, 15 t/m 19 juni 2009 van 18.00 tot 22.00 uur,
Jong Gelre Hummelo en Keppel

• Keijenborg, overnachten in de gymzaal i.v.m. seizoensafsluiting pupillen, 22 mei vanaf 19.00
uur tot 23 mei 2009 08.00 uur, SV Keijenburgse Boys

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats op de vrijdagmiddagen voor de ver-
koop van aardappelen groenten en fruit, 1 januari t/m 31 december 2009, J. Bleijenberg

• Vorden, skeelerwedstrijd Holland Inline Cup met start en finish in de Dorpsstraat, instellen
stopverbod op de Nieuwstad, Raadhuisstraat, De Horsterkamp, Vordensebosweg, Schutte-
straat, Kostedeweg en Lindeseweg en afsluiten één rijbaan gedeelte Hengeloseweg, 17 juli
2009 van 17.00 tot 21.00 uur, stichting Skeelermarathon Vorden

• Vorden, Wildenborchseweg 20/Kapelweg 1, Oranjefeest met vogelschieten, volksspelen en
barbecue, 19 juni van 20.00 tot 24.00 uur en 20 juni 2009 van 13.00 tot 18.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, oranjevereniging Wildenborch

• Zelhem, sporthal De Pol, opvoedmarkt met kramen en activiteiten en tijdelijke gebruiksver-
gunning, 30 mei 2009 van 14.00 uur tot 17.00 uur, gemeente Bronckhorst (Centrum Jeugd en
Gezin)

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 31 maart 2009:
• Bronckhorst, plaatsen sandwichborden voor promoten gondelvaart Bredevoort, 17 augustus

t/m 6 september 2009, gondelvaart Bredevoort
Hiervoor geldt ook de bezwaarprocedure als genoemd onder verleende vergunningen.
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Aanvragen

Bouwvergunningen 
• Drempt, Biermanshof 6, verbouwen carport tot schuur/berging
• Halle, Varsseveldseweg 8, verbouwen boerderij tot vier woningen en verbouwen

paardenschuur
• Hengelo (Gld), De Heurne 10, bouwen erker
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 81, veranderen kozijnen
• Hengelo (Gld), Torenzicht 27, bouwen berging/prieel
• Hoog-Keppel, De Waay 2, plaatsen terrasoverkapping
• Keijenborg, Hengelosestraat 75, verbouwen woning
• Keijenborg, St. Janstraat 22, bouwen carport
• Steenderen, Emmerweg 7, bouwen melkveestal
• Vorden, Mosselseweg 3, vergroten ligboxenstal
• Wichmond, Dorpsstraat 16, plaatsen twee prefab garages/bergingen
• Zelhem, Heidenhoekweg 7B, bouwen paardenstal
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, vergroten stal
• Zelhem, Jolinkdijk 10, bouwen garage/berging
• Zelhem, Palmberg 19, bouwen berging
• Zelhem, Terborgseweg 4, veranderen dakkapel
• Zelhem, Vrogteweg 2B, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7A, vergroten woning

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 27 maart 2009:
• Bronckhorst, toertocht met oude en antieke tractoren, 4 juli 2009 van 09.00 tot 16.00 uur,

TEC De Graafschap
• Hengelo (Gld), plein bij Expert aan de Kerkstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

i.v.m. dweilorkesten festival, 19 april 2009 van 11.00 tot 19.00 uur, H.W. Langeler
• Hengelo (Gld), Spalstraat, Kerkstraat en Raadhuisstraat, dweilorkesten festival met diverse

verkoopkramen, 19 april 2009 van 11.00 tot 18.00 uur, stichting Hengels dweilfestival
Verzonden op 30 maart 2009:
• Baak, Bonte Koeweg, paasvuur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 12 april 2009 van

19.30 tot 01.30 uur, stichting open jeugd- en jongerenwerk Baak
• Vorden, Eikenlaan/Bergkappeweg, paasvuur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijde-

lijke gebruiksvergunning tent, 12 april 2009 van 20.00 tot 01.30 uur, stichting C.C.K.
• Zelhem, Keijenborgseweg, ontheffing Winkeltijdenwet i.v.m. rommelmarkt, 21 mei 2009, café

De Tol
• Zelhem, Stationsplein, 30 april 2009, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. festiviteiten

Koninginnedag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.00 tot 01.00 uur, G. Kramp
• Halle, zaal Nijhof, verloting tijdens koffieconcert, 19 april 2009, Christelijke muziekvereniging

Euterpe
Verzonden op 31 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt en biologische streekproducten, 25 april

2009 van 07.00 tot 14.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), verkoop loten, 25 april t/m 28 oktober 2009, marktvereniging Hengelo (Gld)
Verzonden op 1 april 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 64, muzikaal eerbetoon Tribute to Hanska, ontheffing artikel 35

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Drank- en Horecawet, 23 april van 20.00 tot 00.30 uur en 25 april 13.00 tot 18.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 23 en 25 april 2009, C.V. Hanskaduo U.A.

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. rommelmarkt, 1 t/m 13 april 2009,
Ronny Leunk marktkraamverhuur

• Hengelo (Gld), loterijvergunning (verkoop loten 1 mei tot 8 juli 2009), schutterij E.M.M.
• Hoog-Keppel, sporthal, rommel-/snuffelmarkt, 13 april 2009 van 10.00 tot 16.00 uur, Ronny

Leunk marktkraamverhuur
• Vorden, centrum, festiviteiten t.b.v. viering Koninginnedag met aubade, lampionnenoptocht,

vogelschieten en lunapark, 30 april 2009 van 08.00 tot 01.30 uur, oranjevereniging Vorden
• Vorden, Dorpsstraat 10, oranjefeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2009

van 10.00 tot 01.30 uur, café De Herberg
• Vorden, grasveld nabij Kerkstraat 3, festiviteiten i.v.m. Koninginnedag, 30 april 2009 van 06.00

tot 01.30 uur, bistro De Rotonde
• Vorden, marktplein, kermis, 29 april 2009 van 14.00 uur tot 22.00 uur, gezamenlijke kermisex-

ploitanten
• Vorden, parkeerplaats hotel Bakker, 30 april 2009, tentfeest i.v.m. Koninginnedag en tijdelijke

gebruiksvergunning tent van 09.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
van 10.00 tot 01.30 uur, hotel Bakker

• Vorden, Dorpsstraat 34, festiviteiten rondom Koninginnedag, 30 april 2009 van 08.00 tot 01.30
uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Koninginnedag en kermis/zomerfeesten,
30 april van 10.00 tot 01.30 uur, 16 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 17 en 18 juli 2009 van 10.00 tot
01.30 uur, café De Slof

• Zelhem, Halseweg 27A, innemen standplaats voor vier dagen in de periode van 21 april t/m
18 mei 2009, stichting osteoporose casfinding Nederland (OCN)

• Zelhem, parkeerterrein gelegen aan de Magnoliaweg, innemen standplaats voor de reparatie
van autoruitschade, alle donderdagen in 2009 van 10.00 tot 16.30 uur, M. Oostwoud autoschade

Verzonden op 3 april 2009:
• Hengelo (Gld), Venneweg, wedstrijd minibikes, 14 juni 2009 van 09.00 tot 16.30 uur, Slick 96
• Vorden, Oude Zutphenseweg, internationaal jeugdvoetbaltoernooi Wim Kuijper, 15 en

16 augustus 2009 van 08.00 tot 17.00 uur, toernooicommissie voetbalvereniging Vorden

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 30 maart 2009:
• Halle, Boldijk 10, plaatsen dakkapel
• Vierakker, Heerlerweg 1, plaatsen zonnepanelen 
• Vorden, De Eendracht 27, bouwen overdekt terras
Verzonden op 2 april 2009: 
• Baak, Helmichstraat 9, bouwen berging
• Toldijk, Wethouder Blekkinkstraat 4, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 maart 2009: 
• Zelhem, Ganzenebbe 8, verbouwen schuur 
Verzonden op 30 maart 2009:
• Halle, Haverstraat 59, vergroten woning 

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 30 maart 2009:
• Zelhem, Keijenborgseweg 1, vergroten café met rookruimte

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 2 april 2009:
• Vorden, Molenweg 13, vergroten woning

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 27 maart 2009:
• Vorden, vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting

Enzerinckweg 12 aan de heer A. Verbeek 

Kapvergunningen
Verzonden op 2 april 2009:
• Halle, Pausendijk, vellen van één eik, herplant verplicht: één eik
• Hummelo, Zelhemseweg 14, vellen van één beuk, geen herplantplicht
• Wichmond, Lankhorsterstraat 3A, vellen van 122 m2 bosplantsoen, geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 7 april 2009 voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk
onderhoud nabij de genoemde adressen:
• Halle, Bielemansdijk 30
• Halle, Meuhoek 1
• Hummelo, Rijksweg 130
• Steenderen, Emmerweg 8
• Vorden, Ruurloseweg 32
• Vorden, Lindeseweg 14
• Zelhem, Roessinkweg 3
• Zelhem, Wolfersveenweg 25

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 april 2009
• Hummelo, Broekstraat 2, slopen asbest golfplaten van een kapschuur
Verzonden op 2 april 2009: 
• Vorden, Almenseweg 22, geheel slopen schuur/berging, komt asbesthoudend afal vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Baak, tijdens het paasvuur op 12 april 2009 is de Bonte Koeweg, vanaf de Zutphen-Emmerikse-

weg tot voorbij het terrein van het paasvuur, van 17.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle ver-
keer, behalve bestemmingsverkeer. Verder geldt in die periode een snelheidsbeperking van
30 km/u en een inhaalverbod op de Zutphen-Emmerikseweg (N314), vanaf de bebouwde kom
van Baak tot de brug over de Baakse Beek 

• Baak, tijdens kinderspelen op 13 juni 2009 is de Molenweg, vanaf huisnummer 1 t/m 22, van
17.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens de lampionnenoptocht op 12 april 2009 is de Fortstraat, tussen de Dorpsstraat en
het terrein van het paasvuur, van 19.30 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is de Middenweg, tussen de Vloed en de rotonde met de
Torenzicht, van 27 juni 09.00 uur tot 28 juni 2009 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponymarkt op 25 april 2009 zijn de Spalstraat, tussen de

Hummeloseweg en de Sint Michielsstraat, en de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Ro-
zenstraat, van 07.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

• Hengelo (Gld), tijdens de Minibike race op 14 juni 2009 is de Venneweg van 08.30 tot 17.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei 2009 zijn de Synagogestraat en
de Raadhuisstraat, tussen de Schoolstraat en de Kerverlseweg, van 19.30 tot 20.30 uur afge-
sloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het internationale jeugdvoetbaltoernooi op 15 en 16 augustus 2009 is de Oude
Zutpenseweg, tussen de Wildenborchseweg en de Hamelandweg, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een stopverbod op de Hamelandweg, Oude
Zutphenseweg, tussen Hamelandweg en Kerkhofweg, en Enzerinckweg, vanaf Hamelandweg
tot Wildenborchseweg

• Vorden, tijdens Koninginnedag 2009 zijn de Dorpsstraat, Kerkstraat, Zutphenseweg, tussen de
Decanijeweg en de Dorpsstraat, Raadhuisstraat, tussen het Hoge en de Dorpsstraat, Burg.
Galleestraat, tussen de Molenweg en de Dorpsstraat, en de Insulindelaan, tussen de Molenweg
en de Dorpsstraat, van 30 april 06.00 uur tot 1 mei 2009 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het buurtfeest is de Stroet, vanaf huisnummer 10 t/m 26, van 26 juni 18.00 uur
t/m 28 juni 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Zelhem, in verband met een fietstocht is de Meindert Hobbemastraat op 17 mei 2009 van 16.00
uur tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met een buurtfeest is de Meindert Hobbemastraat op 12 juli 2009 van 16.00
uur tot 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van art.
3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 26 maart 2009:
• Keijenborg, Hengelosestraat 2, gedeeltelijk vergroten opslagschuur
Verzonden op 30 maart 2009:
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 6, vergroten bergruimte en bouwen overkapping met tuinmuur
Verzonden op 2 april 2009:
• Zelhem, Melkweg 2, bouwen bedrijfshal

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van art.
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 2 april 2009:
• Zelhem, Eckhorsterstraat 1, vervangend bouwen bijgebouw, verleend met toepassing van arti-

kel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en
Liemers

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, Sec-
tor bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

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

Nieuw reglement over taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwij-
ze van de gemeentelijke Monumentencommissie                                                       
In de vergadering van b en w van 25 november 2008 is een nieuw reglement voor de
Monumentencommissie vastgesteld en het oude reglement van 18 januari 2005 ingetrokken. Ter
voorbereiding op de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo) is het noodzakelijk  de fre-
quentie van de vergaderingen van de gemeentelijke Monumentencommissie te vergroten. Nu
vergadert de commissie één keer per maand. Bij de invoering van de omgevingsvergunning
wordt de adviestermijn verkort tot twee weken. Vervolgens is het gewenst dat de
Monumentencommissie en de Welstandscommissie een integraal advies uitbrengen. Hiervoor
was het noodzakelijk het reglement met de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze
van de Monumentencommissie aan te passen. Het nieuwe reglement maakt het mogelijk een
geïntegreerde Monumentencommissie/Welstandscommissie in te stellen. Hiervoor zijn enkele
leden van de Monumentencommissie gemandateerd om samen met een medewerker van het
Gelders Genootschap bouwplannen te beoordelen. Het reglement ligt vanaf heden ter inzage in
het gemeentekantoor, bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling en is tegen
betaling van de kosten verkrijgbaar. Het reglement treedt in werking op de dag na die van deze
bekendmaking. U vindt het reglement ook op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Wonen � Monu-
mentenzorg en archeologie � Monumentencommissie.

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Oude Loorweg 2, voor het vernieuwen van een woning met garage, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 april t/m 20 mei 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Almenseweg 60, bouwen van een veranda en kelder, ontheffing van de maximale toe-

gestane goothoogte, hoogte en oppervlakte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

• Vorden, Mispelkampdijk 1C, bouwen van een carport, ontheffing voor het bouwen voor de voor-
gevel van het hoofdgebouw. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende be-
stemmingsplan 'Vorden Noord'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Halseweg 47, vervangend bouwen bergruimte en carport, ontheffing van de maximale

toegestane oppervlakte en hoogte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988 gemeente Zelhem' 

• Zelhem, Jolinkdijk 10, bouwen garage annex bergruimte, ontheffing van de maximale toege-
stane oppervlakte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmings-
plan 'Buitengebied herz 2-1988 gemeente Zelhem' 

De bouwplannen liggen van 9 april t/m 20 mei 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebben-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Verleende ontheffing
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 27 maart 2009:
• Halle, Dwarsdijk 4, voor het gebruiken van een schuur als kantoorruimte, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 9 april t/m 20 mei 2009 tij-
dens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel.
(0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders.

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

Bestemmingsplannen Vastgestelde bestemmingsplannen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 maart 2009 de volgende bestemmingsplannen
vastgesteld:
• 'Buitengebied 2008; Koekoekstraat 21 Vierakker'. Het plan heeft betrekking op het beëindigen

van de melkveehouderij op het perceel Koekoekstraat 21 in Vierakker. De opstallen van het ag-
rarisch bedrijf worden gesloopt. Naast de voormalige bedrijfswoning komt een nieuwe woning.
Het plan voorziet in een passende planregeling om dit initiatief te realiseren

• 'Buitengebied Steenderen 2005 Z.E.-weg 33B'. Het plan heeft betrekking op de bouw van een
nieuwe bedrijfshal en het bestemmen van de onderliggende grond waar de uitoefening van een
fietsen-, bromfietsen- en motorfietsenbedrijf wordt toegestaan

• 'Landgoed De Punt'. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed in de
vorm van een landhuis, gastenverblijf en garage aan de Stadsedijk in Halle

Bij de vaststelling van deze plannen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ont-
werpen.

De bestemmingsplannen liggen van 9 april t/m 20 mei 2009 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de vast-
stellingsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

De besluiten tot vaststelling van de bestemmingsplannen treden in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

• Halle, in verband met bestratingswerkzaamheden is de Nijmansedijk, tussen de Stadsedijk en
de eerst volgende bocht, van 6 t/m 20 april 2009 of zoveel langer of korter als wenselijk is, af-
gesloten voor alle verkeer

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
9 april t/m 20 mei 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 83A, voor het wijzigen van een hoveniersbedrijf waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

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

Melding mobiel breken bouw- en sloopafval (art. 10.52 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 9 maart
t/m 20 mei 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 10.52 Wet
milieubeheer ter inzage:
• Wichmond, Okhorstweg 7. Op deze locatie wordt op 22 en 23 april 2009, met behulp van een

mobiele puinbreker, het daar vrijkomende sloopafval (steen-/betonfractie) verwerkt. Hierop is
het Besluit mobiel puin breken van toepassing

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

Wet milieubeheer

Iedere laatste woensdag van de maand

live muziek

2e Paasdag - Maandag 13 april 

Live muziek

16.00 - 20.00 akoestisch

Harry en de Kadavers

Toegang gratis

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

Volop aardbeien en asperges!
Vitaminebommetje grote kiwi 5 voor 0.99

Hollandse bloemkool nu voor 0.99
Grote sappige navelsinaasappelen 10 voor 1.50

Witte druiven pitloos 500 gram 0.99
Volop diverse pootaardappelen

Kool-, sla-, andijvie-planten. 
Violen en primula’s

Kadotip!!!  Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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



Geen Afval meer in 2030!

Deze pagina verschijnt vier keer per jaar en is een samenwerking tussen afvalinzamelaars Berkel Milieu en Circulus en 
zeven gemeenten waaronder de gemeente Bronckhorst. Doel van deze samenwerking is dat in 2030 ál het afval wordt 
hergebruikt. Om dit te bereiken werken we samen aan handige inzamelmethodes, slimme technologieën en goede 
communicatie. Kijk voor meer informatie op www.berkelmilieu.nl of bel de Afval-Informatie-Lijn (0575) 545 646.

Colofon:

Groen scheiden? Daar krijg je iets voor terug!
WAAR KUNT U ZATERDAG 11 APRIL TERECHT?

Een prachtige tuin deze zomer
Zaterdag 11 april:

GRATIS COMPOST OPHALEN
De gemeente wil u bedanken voor 
al het groente-, fruit- en tuinafval dat 
u het afgelopen jaar gescheiden 
heeft ingeleverd. 
Op zaterdag 
11 april kunt u 
gratis maximaal 
vijf zakken van 
20 liter compost ophalen. In het artikel 
hieronder leest u hoe laat en op welke 
locaties u terecht kunt. 

Gft = waardevolle grondstof
De chauffeur van Berkel Milieu brengt 
het gft uit uw groene container naar 
VAR in Wilp-Achterhoek. Daar wordt 
eerst gekeken of het gft ‘schoon’
genoeg is. Het gft wordt vervolgens 
gezeefd en de grove delen worden 
verkleind. Dan begint het compostering-
proces. Na ongeveer acht weken heb 
je schone compost. 

Compost wordt als meststof gebruikt 
in de land- en tuinbouw en bij hove-
niersbedrijven. Een nieuwe techniek die 

VAR sinds kort toepast 
is het vergisten van 
gft-afval. Het gas dat 
tijdens dit proces ont-
staat, wordt omgezet 

in warmte en elektriciteit. Echte groene 
stroom dus, van uw eigen gft-afval.

Het afgelopen jaar heeft u de groene 
container vaak aan de weg gezet. Er is 
veel gft-afval opgehaald en dat betekent 
twee keer winst! Behalve dat gft goede 
compost oplevert, komt er namelijk ook 
minder CO2 vrij omdat het niet met het 
restafval wordt verbrand. En dat is weer 
beter voor het milieu. 

Een mooie tuin
Goed scheiden van gft levert dus mooie 

compost op. Met deze compost kunt u 
de grond in uw tuin verbeteren zodat 
uw bloemen en planten nog fraaier 
bloeien. Enkele tips voor het gebruik 
van compost:

uw bloemen en struiken een  
compostlaagje van 1 tot 2 cm.

planten of zaaien de compost door
de grond. Daarna kunt u de grond  
afdekken met een laagje compost.

goed resultaat één deel compost 
met twee delen gewone tuinaarde.

Wij wensen u alvast een heerlijke,
lange zomer!

In de gemeente Bronckhorst werd vorig jaar 173 kilo gft-afval per inwoner gescheiden ingezameld.
Dankzij uw inspanningen is daar bij VAR weer mooie compost van gemaakt. Om u hiervoor te bedanken,
kunt u op zaterdag 11 april gratis maximaal vijf zakken van 20 liter met gft-compost ophalen.
Er wordt geen losse compost verstrekt en op = op. Hier kunt u terecht om het cadeau op te halen:

Locatie Tijden
Hengelo: sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7. 09.00 – 11.00 uur
Hoog Keppel: sporthal/zwembad Hessenhal, Monumentenweg 30. 13.00 – 15.00 uur
Steenderen: naast brandweergarage, Dr. Ariensstraat/Hoge Wesselink. 09.00 – 11.00 uur
Vorden: groendepot, Het Hoge 65. 09.00 – 11.00 uur
Zelhem: sporthal De Pol, Vincent van Goghstraat 72/74. 13.00 – 15.00 uur

Zowel thuis als op haar werk, als directeur van
de Piersonschool in Hengelo, scheidt mevrouw 
Meints bewust haar gft-afval. Naast dat ze het 
een bijzonder verteringsproces vindt, van 
gft-afval naar compost, is zij zich sterk bewust 
van haar voorbeeldfunctie. Mevrouw Meints: 
“Ik hoop dat ons goede voorleven een positief
effect heeft op de kinderen.”

Een volle container per week
Iedere klas van de Piersonschool heeft drie
bakken voor afval. Een bak voor oud papier, voor 
restafval en eentje voor gft-afval. Mevrouw Meints: 
“De kinderen hebben vanaf groep 5 per toerbeurt
bakkendienst. Dan worden de bakken in de

daarvoor bestemde containers geleegd. De
kinderen mopperen wel eens maar zo wordt het 
wel gewoon voor ze. Gft-afval scheiden is voor ons 
een principiële keuze. We hopen op deze manier 
een zaadje te zaaien in hun bewustwording dat
afval scheiden iets volkomen vanzelfsprekends is.” 
Zowel de buitenschoolse opvang als de school zelf

container met gemak helemaal gevuld met 
voornamelijk fruitresten. 

Kwetsbaar groeiproces
Tot aan de zomer organiseert de school voor de 
tweede keer het ‘boerderijproject’. Kinderen vanaf 

naar twee boerderijen, in Linde en in Delden. Door 
het werken op deze boerderijen leren de kinderen 
ontzettend veel. Mevrouw Meints: “De kinderen
zien de cyclus in z’n geheel: het inzamelen van
gft-afval op school en dat het weer terug komt in
de vorm van compost op de tuin. Ze eten de 
groenten uit de tuin en het afval ervan gaat weer in
de gft-bak, zo is de cirkel rond.” De kinderen 
brengen de theorie uit de klas in de praktijk door 
de hoeveelheid zaadjes te berekenen die ze nodig 
hebben voor het zaaien. Ze leren grondsoorten
herkennen en maken kennis met allerlei beesten.
Mevrouw Meints: “Het is levensecht leren waarbij 
de zorg voor de natuur en het milieu daadwerkelijk 
vorm krijgt!”

GFT-AFVAL SCHEIDEN IS EEN PRINCIPIËLE KEUZE

Mevrouw Meints: “De kinderen van groep 5 
zijn enthousiast bezig met de kringloop van 
de natuur.”

Het voorjaar is begonnen! Gaat u ook in de tuin aan de slag om straks 
te genieten van alles wat groeit en bloeit? Of bent u meer een liefhebber
van de groentetuin? Lekker eten van uw eigen wortelen en bonen, 
genieten van de pure smaak en het plezier van eigen kweek. Om uw tuin 
een handje te helpen, kunt u compost gebruiken als bodemverbeteraar. 
En die compost krijgt u dit jaar van uw gemeente. Als cadeautje! 

De actie wordt georganiseerd in samenwerking met basisschool De Bongerd,
de verenigingen Crescendo, Nieuw Leven, Sursum Corda en v.v. Zelhem.

“De compost die u
gebruikt in uw tuin, komt

van uw eigen gft”

In gesprek met: mevrouw Frida Meints uit Hengelo (Gld)



Ochtendhumeur 
geen bezwaar.

Ben jij toe aan een nieuwe commerciële uitdaging, maar hoort vroeg op-

staan niet bij jouw droombaan? Kom dan naar Rabobank Graafschap-Noord. 

Wij zijn op zoek naar uit geslapen MBO’ers en HBO’ers die ’s middags en 

enkele avonden per week aan de slag willen als Verkoop en Service Adviseur. 

 Ja, knijp jezelf maar even: ’s middags en ’s avonds. Want bij Rabobank  

Graafschap-Noord willen wij onze klanten optimaal van dienst zijn. Ook 

buiten normale kantoortijden.  Als Verkoop en Service Adviseur verkoop 

spaar- tot verzekeringsproducten.  

  

in de commercie ligt. En je behalve een paar jaar werkervaring altijd een 

goed humeur meebrengt. Je hoeft tenslotte nooit meer vroeg je bed uit.  

 Ben jij wakker genoeg voor Rabobank Graafschap-Noord? Stuur dan je 

sollicitatie met cv naar personeelszaken@graafschap-noord.rabobank.nl of 

kijk voor uitgebreide informatie op www.ochtendhumeurgeenbezwaar.nl

MBO’ers en HBO’ers: het is tijd voor andere tijden. 



SOCII
GWVV was de tegenstander in deze uit
wedstrijd. De thuisclub begon zoals
Socii meestal doet vroeg scoren. Uit
een vrije trap net buiten de zestien
werd de 1-0 via de muur ingeschoten.
Dit was ook tevens de ruststand het
spel speelde zich veel op het midden-
veld met af en toe over en weer een
doelpoging af. Na de thee die we overi-
gens kregen toen de scheidsrechter al
weer wou beginnen deed trainer Jan
Steffens een paar omzettingen waar
de thuisclub goed op anticipeerde.
Vaak blessure behandelingen te laten
doen om de snelheid eruit te krijgen
was een van hun gelukte acties. Het
spel bleef op en neer gaan en Socii had
goede kansen en de keren dat GWVV
doelrijp was stond een goede Henri
Vreeman hun in de weg. De grootste
kans op 1--1 was net voor tijd maar
werd van twee meter afstand hoog
over geschoten. De tweede nederlaag
van dit seizoen is een feit maar er is
nog niks verloren tweede paasdag krij-
gen we Carvium op bezoek.

Verdere uitslagen
Concordia W 4 - Socii 2 0-3
Socii 3 - AZC 5 0-2
Socii 4 - De Hoven 3 1-0
Brummen 6 - Socii 5 4-0
Programma maandag 13 april
Socii 1 - Carvium 1
Socii 2 - Stokkum 2
Socii 3 - vrij
Worth Rheden 3 - Socii 4
Socii 5 - vrij.

Vo e t b a l  S o c c i

RATTI 1 - ETTEN 1
Kampioenskandidaat Etten kwam
zondag in Kranenburg op bezoek. Het
mooie weer zorgde voor een aanzien-
lijk aantal toeschouwers. In de eerste
helft was Ratti de beter voetballende
ploeg. De thuisploeg kreeg ook de be-
ste kansen. Na een minuut of tien
prikte Koen Klein Heerenbrink de bal
net voor langs. Even later kwam Ruud
Mullink alleen op de keeper af, maar
deze redde. Etten was nauwelijks ge-
vaarlijk. Slechts met een tweetal hoek-
schoppen konden de gasten, met veel
lengte in de ploeg, gevaarlijk worden.
De 0-1 was dan ook tegen de verhou-
ding in en kwam uit de lucht vallen.
De mee opgekomen links half kwam
na een goede loopactie alleen voor
keeper Bram Klein Haneveld en rond-
de af. Ratti liet het er niet bij zitten en
ging op zoek naar de gelijkmaker. Gijs
Klein Heerenbrink was met een schot
op de paal het dichtst bij. De ruststand
was 0-1.

Na rust probeerde Ratti het goede spel
van de eerste helft weer op te pakken,
wat deels lukt. Beide ploegen speelden
wat rommeliger. Er vielen nauwelijks
kansen te noteren. Etten kwam op 0-2
na balverlies op het middenveld van
Ratti. De linkerspits kreeg de bal in de
kluts gelukkig mee, omspeelde de kee-
per en besliste de wedstrijd. Ratti bleef
zonder punten maar kan terugkijken
op een goede wedstrijd. Tweede paas-
dag wacht de uitwedstrijd in en tegen
Aerdt.

RATTI DAMES
Ratti 1 - Den Dam 1
Ratti had al een goede week achter de
rug, want de extra competitiewed-
strijd uit tegen Erix werd zeer verdien-
stelijk gewonnen met 1-3. Doelpunten-
makers Kelly Peters (2) en Gerrie
Brummelman konden bijtekenen op
de scorelijst. Met op de achtergrond
een stralende zon stond zondags Ratti
tegenover Den Dam. De verdediging
van Ratti kreeg het niet echt druk en
Ratti was veel in de aanval. Er werd
niet uitmuntend gevoetbald, maar het
doelpunt viel op het juiste moment
voor Ratti. In de 25e minuut wist Den
Dam de bal niet goed weg te werken,
Els Berenpas reageerde attent op de
klutsbal en tikte binnen. 0-1. Nog voor
rust werd de schade nog groter voor
Den Dam. Een assist van Els Berenpas
belandde bij Gerrie Brummelman en
zij verschalkte de keepster. 2-0. 

Na de rust was het taak om de wed-
strijd niet meer uit handen te geven.
Gerrie Brummelman kwam wel heel
alert uit de kleedkamer. Een verkeerde
uittrap van de keepster van Den Dam
belandde bij Gerrie Brummelman en
met een prachtige lob over de keepster
scoorde ze de 3-0. Den Dam was veel
de bal aan het ruimen en Ratti profi-
teerde van de slordigheden die bij de
speelsters ontstonden. Ratti was veel
meer in balbezit en Den Dam wist
zich geen raad. Nog geen vijf minuten
later was het wederom Gerrie Brum-

melman die de 4-0 op haar naam
schreef. Nadat de keepster de bal mis-
te met het uitkomen kon Gerrie Brum-
melman de bal binnen schieten. Hier-
na kwam de wedstrijd in rustiger vaar-
water. In de slotfase van de wedstrijd
wist Den Dam Ratti toch nog iets te
prikkelen. Een corner dwarrelde par-
does het doel in. 4-1. Ratti liet het hier
niet bij zitten. Hanneke Nijenhuis
speelde zichzelf vrij en met een schot
op de linkerpantoffel werd de score
nog groter. 5-1. Zes punten op rij is een
mooie prestatie en een compliment
voor de inzet van de Ratti dames!
Tweede paasdag staat de wedstrijd te-
gen Neede op het programma. 

UITSLAGEN
04-04-2009 Ratti B1 - Zelos B2 zaterdag
2-5 
04-04-2009 Ratti C1 - HC '03 C2 zater-
dag 2-4 
04-04-2009 Ratti E1 - AZC E5 zaterdag
13-0 
04-04-2009 Grol 12 - Ratti 5 7-2
04-04-2009 Zelhem D1 - Ratti D1 zater-
dag 6-3 
04-04-2009 Concordia W E7 - Ratti E2
zaterdag 0-11 
04-04-2009 Warnsveldse Boys F11 - Rat-
ti F2 zaterdag 4-9 
05-04-2009 BSC Unisson 5 - Ratti 3 zon-
dag 3-2 
05-04-2009 Ratti 1 - Etten 1 zondag 0-2 
05-04-2009 Ratti 2 - MVR 4 zondag 3-1 
05-04-2009 Ratti 4 - Lochem SP 7 zon-
dag 0-2 
05-04-2009 Ratti DA1 - Den Dam DA1

zondag 5-1

PROGRAMMA
THUIS 
Zaterdag 
11/04/2009 18:00 170028 Ratti 2 (zon) -
Baakse Boys 2 
11/04/2009 14:30 116520 Ratti 5 (zat) -
Grol 13 (zat) 
11/04/2009 14:30 160456 Ratti B1D -
DZC '68 B5 
11/04/2009 11:00 147940 Ratti E2C -
Steenderen E3 
11/04/2009 10:00 155458 Ratti F2C - Pax
F8C 

Maandag 
13/04/2009 10:00 92734 Ratti 4 (zon) -
Brummen 6 (zon)

UIT 
Zaterdag 
11/04/2009 18:00 92567 SVBV 3 (zon) -
Ratti 3 (zon) 
11/04/2009 13:00 168144 Vorden C3 -
Ratti C1 
11/04/2009 09:00 147877 Keijenburg.
Boys E3 - Ratti E1C 
11/04/2009 10:00 158978 Zelhem F1 -
Ratti F1C 

Maandag 
13/04/2009 14:30 100482 Aerdt 1 (zon) -
Ratti 1 (zon) Schoenmakers, G.M.J. 
13/04/2009 09:30 121752 Terborg 3
(zon) - Ratti 2 (zon) 
13/04/2009 12:30 105193 Neede DA1
(zon) - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l

Het bedrijf bestaat inmiddels 8 jaar en
is gevestigd aan de Gildeweg 9 te Zel-

hem. Eigenaren van Infarming B.V.
zijn Dhr. Nijenhuis en Dhr. A. Scheper.

Het bedrijf is bekend om hun mel-
kwinning en automatiseringsappara-
tuur en verkoopt tevens stalinrichting
aan de veehouder.

Infarming B.V. shirtsponsor S.V. Steenderen D2

Infarming B.V. te Zelhem is de komende 3 jaar opnieuw shirtsponsor van
het D2 jeugdteam van S.V. Steenderen.

Het D2 jeugdteam van S.V. Steenderen met shirtsponsor Albert Scheper (l.) van Infarming B.V. in Zelhem.

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 250.000 kinderen (1 op de 20) te
maken met jeugdzorg, meestal als ge-
volg van problemen in de thuissitua-
tie. Soms is de hulpvraag vrijwillig,
soms heeft de kinderrechter ingegre-
pen en wordt een kind onder toezicht
geplaatst. De jeugdzorg helpt kind en
gezin met intensieve thuisbegeleiding
en daghulp. Daarnaast kan een deel
van de kinderen niet thuis blijven wo-
nen en wordt in een leefgroep of

pleeggezin geplaatst. Vele mensen zet-
ten zich dagelijks in om zo goed moge-
lijk voor deze kinderen te zorgen,
maar geld voor extraatjes, die het le-
ven meer kleur geven is er vaak niet.
Kinderhulp vindt dat kinderen in de
jeugdzorg, die vaak al zoveel hebben
meegemaakt, niet nog eens extra ach-
tergesteld moeten worden bij hun leef-
tijdsgenootjes. Ook zij moeten de kans
krijgen om hun talenten te ontwikke-
len en (leuke) ervaringen op te doen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn door het vol-
gen van muziek- of danslessen of door
lid te worden van de plaatselijke voet-
balclub. Ook een weekje kamperen
kan hen helpen om even hun proble-
men te vergeten en gewoon kind te
zijn. Kinderhulp krijgt jaarlijks dui-
zenden aanvragen vanuit jeugdzorg-
organisaties. Dankzij inkomsten van
onder meer de landelijke collecte, kan
Kinderhulp gelukkig in veel gevallen
financieel bijspringen en kinderen zo
een steuntje in de rug geven. Op
www.kinderhulp.nl is meer informa-
tie te vinden over de organisatie. Om
ook in toekomst haar werk te kunnen
blijven doen, heeft Kinderhulp veel
geld nodig. Zij hopen daarom op uw
bijdrage.

Landelijke collecte Kinderhulp
‘voor een beetje gewoon geluk’
Het Nationaal Fonds Kinderhulp zet zich al bijna 50 jaar in voor kinderen
in Nederland waarvoor het niet vanzelfsprekend is om op vakantie te
gaan, een dierentuin te bezoeken, Sinterklaas te vieren, lid te zijn van een
sportclub en dergelijke. Kinderen in jeugdzorginstellingen kunnen wel
een ‘beetje gewoon geluk’ gebruiken. Daarom gaan van 19 tot en met 25
april zo’n 25.000 vrijwilligers op pad met de collectebus van Kinderhulp.

De tijden veranderen, maar AMI Kap-
pers blijft bij de tijd. Dat zie je terug in
de eigen haarmodelijn met trendy
kapsels en in de vriendelijke, vakbe-
kwame medewerkers die je graag hel-
pen. Maar ook in een lekker kopje kof-
fie en betaalbare prijzen. Want het
huidige tijdsbeeld vraagt eenmaal om
een prijsbewuste houding. Daar wordt
door de stylisten van AMI Kappers re-
kening mee gehouden, door mee te
denken en eerlijk te adviseren. De
nieuwe modelijn presenteert draagba-
re coupes, die je makkelijk kunt com-
bineren en restylen. Dat betekent dat
je eenvoudig kunt variëren. Heel ge-
makkelijk, als je de zakelijke look op
eenvoudige wijze wilt restylen naar
een feestelijkere look. Met enkele sim-
pele ingrepen creëer je zelf in een
handomdraai een andere look. Bij-
voorbeeld door de scheiding te verleg-
gen of te stylen met een gel of een ste-

vige molding gum. En voor wie advies
wil, staan de stylisten altijd klaar. De
salons kennen zeer ruime openingstij-
den.

AMI Kappers werd het afgelopen jaar
gekozen tot 'Salon Entrepreneur of
the Year'. Maar wat zegt dat eigenlijk.
Het gaat toch om klanttevredenheid?
Bij deze verkiezing wordt de totale be-
drijfsvoering, dus alle facetten van het
ondernemerschap, onder de loep ge-
nomen. De servicegraad en klanttevre-
denheid staan daarbij centraal. En dat
onze service wordt gewaardeerd bleek
uit het onlangs gehouden passanten
onderzoek. Klanten waarderen de ser-
vice van AMI Kappers gemiddeld met
een 8.1!* De toon voor het nieuwe mo-
deseizoen is zeker gezet. Voor degene
die gelnspireerd is door de creaties, is
altijd welkom in een van de salons,
ook zonder afspraak.

Ego staat voorop bij 
AMI Kappers

What's your ego? Bij AMI Kappers weten ze daar de juiste invulling aan te
geven. Het nieuwe modeseizoen gaat als vanouds in maart van start. Dit
jaar laat het modebeeld diverse coupes en variaties zien. De vooruitzien-
de blik van de stylisten is dan ook gefocust op trendy kapsels die vooral
draagbaar zijn.

Draagbare coupes, die je makkelijk kunt combineren en restylen
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

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

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

BEKENDMAKING

Ontwerp Waterverordening waterschap Rijn en IJssel 
en ontwerp verordening tot wijziging van het 
Reglement voor het waterschap Rijn en IJssel
Nieuwe regels over water:
Eind 2009 treedt de Waterwet naar verwachting in 

werking. Dit betekent dat de provinciale regelgeving 

op het terrein van het water moet worden aangepast.

Meer dan voorheen wordt er samengewerkt aan 

een optimaal watersysteembeheer. De nieuwe 

regelgeving vervangt de huidige regels 

over de waterhuishouding, de waterkeringen en 

het grondwater. Deze regels komen hiermee 

te vervallen.

Belangrijkste nieuwe onderwerpen:
• Het waterschap wordt verantwoordelijk voor 

grondwateronttrekkingen. In uitzondering hierop 

blijft de provincie verantwoordelijk voor grond- 

wateronttrekkingen voor bodemenergiesystemen,

openbare drinkwatervoorziening en industriële 

onttrekkingen groter dan 150.000 m3. In het 

kader van deze taakverschuiving zijn er regels 

over deze grondwateronttrekkingen opgenomen.

Het waterschap zal in de keur regels opnemen 

voor grondwateronttrekkingen die onder zijn 

beheer komen te vallen;

• De gemiddelde overstromingskansen voor 

de regionale wateren worden vastgelegd 

(normen waterkwantiteit);

• Voor waterstaatswerken met betrekking tot 

bergingsgebieden in regionale watersystemen en 

met betrekking tot regionale waterkeringen 

kunnen gedeputeerde staten besluiten dat de 

gecoördineerde projectprocedure van de 

Waterwet wordt toegepast.

Voor het overige zijn de regels (bijvoorbeeld de 

normering regionale waterkeringen, beheerplannen 

en peilbesluiten) niet ingrijpend gewijzigd.

Bij de Invoeringswet Waterwet wordt de 

Waterschapswet gewijzigd. Daarom wordt ook 

het Reglement voor het waterschap Rijn en IJssel 

aangepast. Dit betreft het vervallen van de 

goedkeuring bevoegdheid van gedeputeerde staten 

op enkele waterschapsbesluiten en het vervallen 

van administratief beroep tegen waterschaps-

besluiten. Hiervoor in de plaats wordt een 

meldingsplicht geïntroduceerd.

Meer weten?
Het belang van de nieuwe regels maakt dat wij u 

graag betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen over 

de waterregelgeving. Daarom nodigen wij u uit 

kennis te nemen van de ontwerp Waterverordening 

voor het waterschap Rijn en IJssel en de aanpassing 

van het Reglement voor het waterschap Rijn en 

IJssel. U kunt ze downloaden vanaf de website 

www.gelderland.nl. De stukken zijn ook op te 

vragen bij onderstaand postbusadres of 

onderstaand telefoonnummer.

Inspraak (voorbereidingsprocedure op 
grond van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht)
De ontwerp Waterverordening waterschap 

Rijn en IJssel en de ontwerp verordening tot 

wijziging van het Reglement voor het waterschap 

Rijn en IJssel liggen van 14 april 2009 tot en met 

25 mei 2009 ter inzage in de provinciehuizen te 

Arnhem en Zwolle en in het waterschaphuis van 

het waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belang-

hebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun 

zienswijzen naar voren brengen bij gedeputeerde 

staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX te 

Arnhem onder vermelding van zaaknummer 

2008-019799.Voor het inbrengen van een mondelinge

zienswijze en het verkrijgen van inlichtingen kunt u 

contact opnemen met mw.mr. I.Huis in ’tVeld,

telefoonnummer 026-3598830.

Arnhem, 31 maart 2009

zaaknr. 2008-019799

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

BEKENDMAKING

Ontwerp Waterverordening provincie Gelderland
Nieuwe regels over water:
Eind 2009 treedt de Waterwet naar verwachting in werking.

Dit betekent dat de provinciale regels op het terrein van 

het water moeten worden aangepast. Er is daarom een 

waterverordening voor de provincie Gelderland opgesteld 

waarin de wateronderwerpen worden geregeld die met 

name de provincie Gelderland aangaan. Belangrijkste 

nieuwe onderwerp ten opzichte van de huidige regel-

geving is het grondwater. Het waterschap wordt door de 

inwerkingtreding van de Waterwet verantwoordelijk 

voor de grondwateronttrekkingen. In uitzondering hierop 

blijft de provincie verantwoordelijk voor grondwater-

onttrekkingen voor bodemenergiesystemen, openbare 

drinkwatervoorziening en industriële onttrekkingen 

groter dan 150.000 m3. Deze taak verschuiving betekent 

onder andere dat er een groot aantal regels voor grond-

wateronttrekkingen zijn geschrapt.

Meer weten?
Het belang van de nieuwe regels maakt dat wij u 

graag betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen over 

de waterregelgeving. Daarom nodigen wij u uit kennis te

nemen van de ontwerp Waterverordening provincie

Gelderland. U kunt het ontwerp downloaden vanaf onze

website www.gelderland.nl. Het ontwerp is tevens op te 

vragen bij onderstaand postbus adres of bij 

onderstaand telefoonnummer.

Wij maken u erop attent dat er ook waterverordeningen

voor de waterschappen Veluwe,Vallei en Eem, Rijn en 

IJssel en Rivierenland zijn voorbereid waarin de 

wateronderwerpen worden geregeld die met name de 

waterschappen aangaan. Deze waterverordeningen liggen 

op dit moment ook ter inzage.

Inspraak (voorbereidingsprocedure op grond van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht)
De ontwerp Waterverordening provincie Gelderland ligt 

van 14 april 2009 tot en met 25 mei 2009 ter inzage op

het provinciehuis van de provincie Gelderland.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belang hebbenden 

naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar 

voren brengen bij gedeputeerde staten van Gelderland,

Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem onder vermelding 

van zaaknummer 2008-019799.Voor het inbrengen van een

mondelinge zienswijze en het verkrijgen van inlichtingen 

kunt u contact opnemen met mw. mr. I. Huis in ’t Veld,

telefoonnummer 026-3598830.

Arnhem, 31 maart 2009

zaaknr. 2008-019799

Restaurant De IJsselburgh
Bij Camping & Jachthaven Het Zwarte Schaar 

MM ee tt   PPaa ss ee nn   vv oo oo rrdd ee ll ii gg   uu ii tt   ee tt ee nn ??

4-gangen menu van € 37,50 nu € 27,50 p.p.

Keuze uit verschillende menu’s

PPaa aa ss bb rr uu nn cc hh   11 ee   ee nn   22 ee   PPaa aa ss dd aa gg

voor de scherpe prijs: volwassene € 15,50 p.p.
kinderen € 7,50 p.p.

Keuze uit verschillende warme en koude gerechten.

Reserveren gaarne gewenst.

Restaurant De IJsselburgh
Eekstraat 17, Doesburg • Tel. 0313 – 48 22 25 b.g.g. 06 – 166 29 752.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm
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Voordat de groep start wordt er een
kennismakingsgesprek gehouden met
de deelnemer, de ouders en (één van
de) begeleiders. Deelname kost 25 eu-
ro per persoon. Gelnteresseerden kun-
nen voor meer informatie en/of aan-
melding contact opnemen met het se-
cretariaat van GGNet Preventie, Regio
Oost-Gelderland en De Liemers, be-
reikbaar op nummer: 0316-25 07 60 of
per e-mail: preventie@ggnet.nl 

Sociale vaardigheden zijn nodig bij
contacten met anderen. Voorbeelden
hiervan zijn luisteren naar elkaar, ie-
mand een compliment geven, zeggen
dat je iets niet leuk vindt, vrienden
maken en reageren op gepest worden. 

Assertief zijn is daarbij een belangrijk
onderdeel. Wanneer je assertief bent,
kun je opkomen voor jezelf zonder
daarbij een grote mond op te zetten of
een ander te kwetsen. Je hebt daarbij
respect voor jezelf, maar ook voor de
ander. 

Sommige jongeren vinden het moei-
lijk om contact te maken met ande-
ren. Ze worden er onzeker van, staan
vaak alleen of worden regelmatig ge-
pest. Iemand die makkelijk omgaat
met leeftijdgenoten heeft meer zelf-
vertrouwen en functioneert beter dan
iemand die dat niet kan. In de asserti-
viteitscursus die bij GGNet Regio Oost-
Gelderland en De Liemers van start
gaat kunnen jongeren dit leren.

Voor leeftijdsgroep 12 tot 15 jaar

Assertiviteitsgroep 
'Omgaan met anderen'
Op maandag 20 april van 15.45 tot
17.15 uur gaat in Doetinchem de as-
sertiviteitsgroep  ‘omgaan met an-
deren’ van start voor kinderen in
de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Deel-
nemers leren nieuwe manieren om
met anderen om te gaan. Ze krij-
gen hierdoor meer plezier in het
hebben en aangaan van contacten,
zijn zekerder van zichzelf en kun-
nen beter hun grenzen aangeven.
De cursus bestaat uit acht bijeen-
komsten en één terugkombijeen-
komst.

Er is veel gebrek aan kennis en daar-
door is er veel misverstand over de is-
lam. We hebben allemaal al wel eens
schrikverhalen over deze godsdienst
gehoord, zoals die ons worden voorge-
houden door mensen, die van de pers
uitgebreid de gelegenheid krijgen om
hun radicale mening te verkondigen.
Hierdoor gaat de nuance helaas vaak
helemaal verloren in het publiciteits-
geweld. 

Er is vaak te weinig aandacht voor de
gematigde, genuanceerde en positieve
geluiden. Dit geldt overigens ook voor
andere godsdiensten dan de islam. De

laatste jaren worden gekenmerkt door
een over het algemeen kritische hou-
ding naar de kerken en godsdiensten
in het algemeen. Daarom is het be-
langrijk om ervoor te zorgen dat men
voldoende kennis krijgt aangereikt
over de verschillende geloofsovertui-
gingen en niet alleen wordt gecon-
fronteerd met de excessen, die meest-
al geen eerlijk, afgewogen beeld schet-
sen van de eigenlijke kern van de be-
treffende geloofsovertuiging.  In het
kader van de kennisverrijking over de
verschillende godsdiensten is het
daarom buitengewoon interessant de
lezing van de heer Kaplan bij te wo-

nen. Hij vertegenwoordigt een grote
groep van meer dan 100.000 liberale
moslims in Nederland. Deze gelovigen
zijn gelntegreerd in de Nederlandse
samenleving. Ze werken en studeren
hier, zijn maatschappelijk betrokken
en actief. De heer Kaplan is zelf bij-
voorbeeld diverse perioden gemeente-
raadslid en lid van de Provinciale Sta-
ten van Gelderland geweest. Hij heeft
zich diverse keren nuttig gemaakt als
adviseur en bemiddelaar bij het oplos-
sen van problemen rondom integra-
tievraagstukken.

Kortom, een buitengewoon interes-
sante en actuele lezing door een inte-
ressante persoon. De organisatie
hoopt u 20 april dan ook bij deze le-
zing te mogen begroeten. Komt u
vooral tijdig, want er wordt veel be-
langstelling verwacht. De entree is 5
euro, inclusief koffie of thee met cake.

Maandag 20 april om 20.00 uur

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Hengelo presenteert Islamlezing
In het kerkgebouw van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Ban-
ninkstraat in Hengelo Gld. Wordt op maandag 20 april een lezing gehou-
den door Mehmet Kaplan over de islam. De aanvang is om 20.00 uur. Het
wordt een interessante lezing over het ontstaan, de ontwikkeling en de
verscheidenheid van de islam en de actualiteit in Nederland en de rest van
de wereld. De heer Kaplan is voorzitter van de liberale moslims Nederland.

Joke Logtenberg emigreerde een jaar
geleden naar Griekenland. Zij werkt
aan haar schilderijen in haar zomer-
huis/atelier op Samos. 

In de wintermaanden verblijft ze in
Athene. Zij exposeert zeker een keer
per jaar in Nederland. 

In de galerie in de Boterstraat, naast
het Wapen van Bronkhorst, stelt Joke
haar meest recente schilderijen ten-
toon, waarbij de Griekse invloeden
zichtbaar zijn. 

Enerzijds maakt Joke schilderijen
met diverse soorten materialen en
acrylverf en anderzijds doeken in olie-
verf.

De expositie is van vrijdag 10 tot en
met maandag 13 april geopend van
10.00 - 18.00 uur. Meer informatie op
de website: www.jokelogtenberg.nl

Joke
Logtenberg
Paasexpositie
Bronkhorst
In de galerie aan de Boterstraat 4
in het stadje Bronkhorst wordt van
10 tot en met 13 april 2009 de
Paasexpositie gehouden van Joke
Logtenberg.

LANDELIJKE BENADERING
Een landelijk gelegen woning of woon-
boerderij is voor velen een droom.
Maar het is voor kopers vaak niet een-
voudig om alle bijzondere woningen in
een oogopslag te zien. Met www.bui-
tenstate.nl kan dat nu wel. Op deze site
staan alle woningen die het predicaat
Buitenstate verdienen. Ze voldoen aan
minimaal drie van de vier kenmerken:
buiten de bebouwde kom, vrijstaand,
1000m2 grond en de beleving van rust
en ruimte. Volgens Luimes & Lebbink
Makelaars is deze landelijke presenta-

tie een voordeel voor klanten. "Kopers
krijgen beter inzicht in wat er te koop
is en kunnen goed vergelijken. En ver-
kopers kunnen een grotere markt be-
reiken en daardoor hun woning in de
huidige economie toch goed verkopen.
Het mes snijdt dus aan twee kanten",
aldus Paul Holterman van Luimes &
Lebbink Makelaars.

ERVARING IN BUITENGEBIED
Alle Buitenstate makelaars zijn gese-
lecteerd op jarenlange ervaring met
aan- en verkoop van woningen in het
buitengebied. Vooral op de vaak inge-
wikkelde wet- en regelgeving bij derge-
lijke woningen is dat een pré. Denk
aan: grond- en waterbeleid, fiscale as-
pecten, ruilverkaveling en milieuwet-
geving. Door hun deskundigheid en
ervaring met deze zaken, kunnen ze
klanten helder adviseren en bijstaan
in de aan- of verkoop van unieke Bui-
tenstates. Voor meer informatie kan
men contact opnemen met Luimes &
Lebbink Makelaars, tel. 0314-624215 /
0575-462359.

Luimes & Lebbink Makelaars,
nu ook Buitenstate
Op 2 april is de nieuwe makelaars-
formule Buitenstate gestart. Aan
dit landelijk initiatief zijn 18 gese-
lecteerde NVM makelaardijen ver-
bonden met een landelijke sprei-
ding. Buitenstate richt zich op de
bemiddeling bij aan- en verkoop
van buitengewone woningen in het
buitengebied. Luimes & Lebbink
Makelaars bemiddelt haar wonin-
gen in dit segment nu ook onder
de naam Buitenstate.

Tijdens het Open Huis introduceert
Gazelle naast de Easyglider en de
Oranjge Innergy twee nieuwe model-
len met elektronische trapbekrachti-
ging: namelijk de Chamonix- en de
Medeo Innergy. Men kan Tweede Paas-
dag gratis proefrijden tijdens de Op-
stapdag bij Fokkink Tweewielers aan
de Garvelinkkampweg in Ruurlo. Met
de introductie van de Gazelle Chamo-
nix- en Medeo Innergy introduceert
Gazelle een vervolg op de succesvolle
Orange Innergy met elektrische on-
dersteuning. Ook kunt u kennis ma-
ken Batavus Padova, welke ook in di-
verse modellen te verkrijgen is. Nieuw-
komer op de markt van fietsen met
elektronische ondersteuning is de
Union Swifty waar Tweewielercen-
trum Fokkink ook dealer van is  Wie
kennis wil maken met de al deze fiet-
sen met trapbekrachtiging kan op
Tweede Paasdag vanaf 11.00 uur te-
recht bij Fokkink. Tijdens een proefrit
kan een ieder zich zelf overtuigen van
het gemak van de elektronische trap-
bekrachtiging. Fluitend fietsend tegen
de wind in!
Deze fietsen zijn namelijk uitgerust
met een gelijkstroommotor die rea-
geert op de kracht waarmee de peda-
len worden rondgedraaid. Bij druk op
de pedalen voegt de motor zoveel
energie toe dat de trapkracht wordt

verdubbeld of twee of drie maal ver-
groot wordt, afhankelijk van de geko-
zen stand. Boven de 16 kilometer per
uur neemt de ondersteuning af, tot-
dat deze bij 25 kilometer per uur nul
is. Kortom, de trapkracht wordt  alleen
vergroot als het echt nodig is! Waar-
door ook fietsen met tegenwind, heu-
vel opwaarts, met een kind achterop,
of met een zware boodschappentas,
puur plezier is. Ervaar het zelf en
maak een proefrit! Naast de Gazelle
heeft het Ruurlose wielercentrum ook
fietsen met elektrische ondersteuning
van Batavus, Koga, Miyata, Conway en
Union. Tevens is dit een unieke kans
om een testrit te maken op een van on-
ze elektrische scooters. Ook voor rolla-
tors en scootmobielen kunt u bij Fok-
kink terecht.

PRIJZEN
Tevens willen Bennie en Dini Fokkink
Tweede Paasdag de nieuwe fietskle-
dinglijn introduceren. Omdat Bennie
en Dini Fokkink het 25-jarig bestaan
in de komende weken niet ongemerkt
voorbij wil laten gaan, maakt iedereen
die in de periode tussen Pasen en Pink-
steren vijfentwintig euro of meer be-
steed elke week kans op een prachtige
prijs. Voor iedere bezoeker ligt er
Tweede Paasdag tevens een aardige at-
tentie klaar.

Open huis bij Tweewielercentrum Fokkink
Gratis proefrijden op Tweede Paasdag

Tweewielercentrum Fokkink bestaat dit jaar 25 jaar. In het kader van dit
jubileum houdt Tweewielercentrum Fokkink Tweede Paasdag mede
Open Huis.  U kunt dan rustig alle nieuwe modellen en accessoires bekij-
ken en eventueel een proefrit maken.

Het is 22 februari 1557, de feestdag Sint Petrusstoel.

Onze vrienden zijn verrast over de drukte in de stad. Bij de

Laarbinnenpoort moeten ze wachten om de poortwachter

zijn muntgeld te kunnen betalen. Over de Laarstraat rijden

ze vervolgens bruisend Zutphen binnen. Er is markt en

overal klinkt muziek van stadspijpers. Handelaren proberen

het lawaai te evenaren met het aanprijzen van hun koop-

waar. 

-- Vandaag wordt het nieuwe stadsbestuur ingesteld,

Willem. Ik heb wel eens gehoord dat er ter ere van de

schepenen dan een Abel Spel wordt opgevoerd. 

Het gaat over Abraham en Sarah. Willem is verrast. 

–  Verhip, een toneelstuk, dat heb ik nou nog nooit gezien!

Gaan we erheen? Joost schudt zijn hoofd. -- Ik heb geen

tijd, maar ga jij met alle plezier naar de Walburgkerk. Ik wil

eerst Hendrik ter Haer zoeken. We slapen in herberg de

Roode Tooren. 

De vrienden nemen afscheid van elkaar. Joost rijdt door

naar het huis van de Predikheren. Van een monnik daar

hoort hij dat Hendrik een spelletje 'pila' aan het spelen is.

Joost weet precies wat dat betekent. Voor even is hij alle

zorgen uit Roderlo vergeten. Opgetogen rijdt hij door om

op een wel heel bijzondere plek zijn oudere dorpsgenoot 

te ontmoeten...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Bel: 0575-464016
www.fasttosell.nl

Is uw woning nog
niet verkocht?
Verkoopstyling werkt!

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

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

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

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

* Snoeien van bomen
*  Rooien en vellen van bomen
* Stronken wegfrezen 
*  Versnipperen 
*  Plaatsen van stormankers
*  (ver)planten van bomen
* Boomveiligheidscontroleur (VTA)
*  European Treeworker 
*  European TreeTechnician

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

Mede namens Maatschap Ten Arve nodigen wij 
u van harte uit voor de:

OPEN DAG
LIGBOXENSTAL MET KOECOMFORT
Deze dag biedt u de mogelijkheid tot het 
bezichtigen van een unieke stal

op zaterdag 18 april 2009
van 10.00 tot 16.00 uur

Maatschap Ten Arve
Manpadweg 10, 7261 KW  Ruurlo

Wat is er te zien?

In verband met de bedrijfshygiëne is bedrijfskleding niet toegestaan

Deze open dag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Scharreleieren
Elke dag vers van

eigen bedrijf

10 voor € 1,10

Boerderijwinkel Den 4 Akker
Familie Eskes
Kapelweg 14

7233 SC  Vierakker

Den4akker@planet.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Reeds 58 jaar uw officiële Fiat dealer

GRANDIOZE 
PAASSHOW
DUS ..... KIJK, RIJ EN
GENIET TIJDENS
ONZE PAASSHOW
EN PROFITEER
VAN AL HET
PAASVOORDEEL.

2e paasdag
geopend van

10.00-17.00 uur
jippiekajee!

Autobedrijf
Teger b.v.
Stationsstraat 18, Ruurlo

tel. (0573) 45 14 26 • www.fiatteger.nl
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Tuin-  en parkmachines

bumac
verkoop

onderhoud

reparatie

Tuinmachines, Slijpservice, Servicewerkplaats

&

Wij zijn er klaar voor

om u te begroeten op onze paasshow
10* t/m 13 april van 10.00-18.00 uur

* koopavond tot 20.00 uur

In samenwerking met de leverancier hebben we
spectaculaire aanbiedingen.

o.a.: Ibea combi frontmaaier € 5.395,- voor € 4.495,-
o.a.: Mega gazonbeluchter   €  399,- voor € 299,-

Tot ziens bij
Gewiko&Bumac Rector Hulshofstraat 14 Harreveld

Bij inlevering van deze advertentie maakt u kans op een GTM
cirkelmaaier, Brill handmaaier of een Elektro kantentrimmer

GILDENWEG 20, ZELHEM  T. 0314-622308

WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

EEN EIGEN HUIS IS 
KUNSTSTOF RAMEN
EN DEUREN WAARD

NEN 5096

R

Kunststof kozijnen zijn er voor ieder huis en geschikt 

voor de meest uiteenlopende bouwstijlen. Van rijtjes-huis 

tot klassieke villa, van 2-onder-1-kap, modern nieuw-

bouwhuis tot een te renoveren oude woonboerderij. 

Kleuren, vormen en zelfs structuren die de traditionele 

‘look & feel’ van kunststof volledig doen vergeten. Kom 

2e paasdag naar onze showroom, u krijgt direct een 

goed beeld van de mogelijkheden en kunt zichzelf over-

tuigen van de vele voordelen van kunststof. U maakt 

kennis met ons aanbod, onze kwaliteit en service en wij 

informeren u dan graag geheel vrijblijvend verder. 2e
PAASDAG
OPEN
12.00 - 16.00 uur
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De Zwerm Groepsleden wonen, op een
na, rond Bergschenhoek. “Ik ben de
enige die uitgezwermd is naar het oos-
ten van het land,” lacht Barend Gerret-
sen. “De ambitie is ook om voor nog
meer bedrijven aan deze kant van Ne-
derland te gaan werken.”

Barend Gerretsen studeerde arbeids-
en organisatiepsychologie, onder an-
dere gericht op het ontwikkelen en ge-
ven van trainingen. Bij de Zwerm
Groep is hij ondernemer/psycholoog,
waar hij naast teambuilding, mensen
bewust maakt van hun talenten en
hen uitdaagt deze te gebruiken. “Van-
uit het bewust zijn en zelfinzicht
groeien mensen gemakkelijk naar
hun talenten” legt Barend uit.

De Zwerm Groep startte in 1999, na
het geven van teamtrainingen aan me-
dewerkers van de KPN op het buiten-
sportcentrum Outdoor Valley te Berg-
schenhoek. “Uit deze jaren is een me-
thodiek en vervolgens in 2003 het be-
drijf De Zwerm Groep voortgekomen,”
legt Barend uit. “Binnen De Zwerm
Groep willen we samenwerken met
mensen, die willen mee ‘zwermen’ (in
de groep meevliegen) met ons, zich
verbonden, thuis voelen in het con-
cept en daar een eigen positie in dur-
ven nemen,” vertelt hij. “Rode draad
bij De Zwerm Groep is ‘doe nou de din-
gen die jij goed kan en waar je hart
ligt’, dan heb je er plezier aan en krijgt
de klant de beste kwaliteit”. Ieder zijn

talent. “Wij zijn geen goede admini-
strateurs daarom hebben wij mensen
om ons heen gevonden die daar juist
een talent voor hebben. “De Brand-
weer- en politiekorpsen in enkele gro-
te steden, zoals Rotterdam, Amster-
dam Zaanstad en Den Haag, worden
met regelmaat begeleid door de men-
sen van de Zwerm Groep. “Wij hebben
veel ervaring met Brandweerkorpsen,
die zijn gewend om als een Zwerm te
opereren, logisch dat het klikt.”

De trainingsaanpak van De Zwerm
Groep is praktisch en resultaatgericht.
Voorafgaand aan een trainingsdag,
wordt een intake gehouden met het
bedrijf. Het programma wordt daarna
afgestemd op de kernvraag, zoals ‘Hoe
kunnen we beter samenwerken’, ‘Hoe
kunnen we meer uit onze talenten ha-
len’, ‘Wat verbindt ons’, en dergelijke.
Een aantal keren per dag wordt de
kernvraag geëvalueerd en worden eye-
openers genoteerd. “We zijn niet altijd
aardig, want verandering doet pijn,”
vertelt hij. “Je moet weten dat groei-
pijn goeie pijn is. Het is de kunst het
bedrijf daar doorheen te leiden.” De
verschillende trainingen duren veelal
een dag. “Met de ‘outdoor’ of ‘actionle-
arning’ elementen die wij aan een
training toevoegen, maken we men-
sen bewust van hun kracht, talenten,
gedrag en drijfveren, zodat ze nog be-
ter kunnen doen wat ze doen of be-
wust zijn dat ze het anders kunnen
doen, beter zichzelf en anderen leren

begrijpen,” vertelt Barend hierover.
“Het outdoorelement is een middel en
geen doel hiervoor. We werken bijvoor-
beeld ook met muziek –dirigeren of
koken. Zelf werk ik graag met paarden
om mensen bewust te maken van hun
rust en kracht. Paarden spiegelen on-
ze gedrag- en communicatiestijl. Er ge-
beuren zo’n trainingsdag allerlei din-
gen die direct te maken hebben met
iemands werk en het functioneren
hierin. Het is intensief, subtiel maar
vooral ook heel mooi. Zonder oordeel
geeft een paard terug hoe jij in de we-
reld staat. Een (on)voorstelbare spie-
gel. Mensen worden zich, op een goe-
de manier, bewust van hun gedrag en
hun manier van communiceren.” 

De Zwerm Groep gebruikt vaak de
MDI profielen, van het Management
Development Instituut, om mensen
hun talenten, drijfveren en gedrag in
kaart te brengen. Met de concrete uit-
komsten (rapportage) kunnen mede-
werkers, maar ook de managers ver-
der gaan. Hoe reageert iemand, welk
gedrag vertoont die. Waarom doen ze
dat, welke drijfveren zorgen daarvoor
en wat kan er in een coachingtraject
aan vaardigheden worden ontwik-
keld. “In bepaalde situaties gebruiken
we het Drijfverenspel, vooral om tij-
dens het spel het waarom te ontdek-
ken. Tijdens het spel ga je met elkaar
in gesprek over wat jou motiveert. 

Aan de hand van de zes drijfveren: In-
tellectueel, Praktisch, Esthetisch, Soci-
aal, Individualistisch en Traditionalis-
tisch, krijg je een beeld van jezelf en
de ander. Drijfveren zijn de motor ach-
ter je gedrag, het is reden waarom je
iets met passie, enthousiasme doet.”
De Zwerm Groep medewerkers wer-
ken voor deze coachings- en trainings-
trajecten op verschillende locaties,
verspreid over het land. Soms in een
klooster, op een boerderij of op een
bos locatie, geen plek te gek. Kookstu-
dio’s, theaterpodiums, oude forten,
zolang als het maar past binnen de
vraagstelling van de klant. Het leidt
tot een bijzondere ervaring, waardoor
men de trainingsdag niet snel vergeet.

Barend wil vanuit De Zwerm Groep
eveneens een Zorgboerderij realise-
ren, geheel in ecologisch verantwoor-
de stijl, passend binnen de visie. Naast
de coachingdagen met de paarden, of
vergadering en conferenties kunnen
ook andere zorgfuncties met arbeids-
training worden geboden. Naast het
verzorgen van de locatie en de paar-
den, zal een akker worden bewerkt. De
Zwerm Groep heeft daarnaast binding
met De Vrije Ruimte in Den Haag, een
school waar kinderen van 4-18 jaar
vanuit hun innerlijke motivatie op
ontdekkingstocht gaan in een rijke en
veilige omgeving. Zij heeft hiermee
een belangrijke bijdrage geleverd om
voor kinderen een omgeving te creë-
ren waar geleerd kan worden volgens
hun visie.

De Zwerm Groep, Barend Gerretsen,
telefoon (06) 24 21 53 30, email
barend.gerretsen@dezwermgroep.nl,
informatie hierover op de site
www.dezwermgroep.nl

'Coaches tot meesterlijke teams'

De Zwerm Groep

De Zwerm Groep werkt vanuit het eigen Zwermconcept, waarmee zij be-
drijven coachen en begeleiden om tot betere (bedrijf)resultaten te komen.
Bij een teamtraining komen de deelnemers in contact met hun gedrag,
drijfveren en talenten en worden zich bewust van de eigen kwaliteiten,
die zij in kunnen zetten voor het bedrijf. De Zwerm Groep onderscheid
zich van andere training/coachingbedrijven door met de mensen letter-
lijk in de klei te staan en praktijk- en ervaringsgericht te werken. “We zijn
voor het hele proces verantwoordelijk en hebben dat goed gestructureerd
en georganiseerd,” legt Barend Gerretsen, adviseur en medeoprichter uit.
“Bedrijven kiezen voor ons vanwege de resultaatgerichtheid, onze erva-
ring en de persoonlijke betrokkenheid. De trainer/coach met wie je aan
tafel zit, voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor zowel het commer-
ciële als inhoudelijke resultaat en werkt vanuit zijn passie en expertise
aan de vraag van de klant. “

Barend Gerretsen werkt graag met paarden om mensen bewust te maken van hun rust en
kracht.

In 1813 kwam Willem aan op het
strand van Scheveningen. In een koets
werd hij naar Den Haag gereden. Het
was groot feest. Willem werd geen
stadhouder, zoals zijn voorvaders,
maar koning. Ook de Achterhoek was
onder de Franse bezetting erg ver-
armd. Nog maar een jaar eerder stond
het water van de Rijn een meter hoog
in de dorpskern van Hummelo. Tegen-
over de Gouden Karper herinnert een
ingemetselde steen nog steeds aan de-
ze voor die tijd gebruikelijke overstro-
mingen. De handel had jaren lang stil
gelegen. Er was dus werk aan de win-
kel en koning Willem I ging vol goede
moed aan de slag. En hij wist van aan-
pakken. Hij gaf geld uit eigen zak om
fabrieken te bouwen. Er moesten we-
gen komen. Hij wilde dat de Nederlan-
ders weer handel konden drijven met
andere landen. Er moesten kanalen
gegraven worden, want veel goederen
werden met schepen vervoerd. Ook
zorgde Willem I ervoor dat de spoor-
wegen werden aangelegd voor een

nieuw vervoersmiddel: de stoomtrein.
Ook de Achterhoek kon van deze im-
puls profiteren. Dat betekende echter
ook langzamerhand het einde van de
Hessenwegen. Ook al was het soms
wat omrijden, de reizende kooplui ko-
zen steeds vaker voor verharde hoofd-
routes. De rijksweg Zutphen-Winters-
wijk werd in de jaren 1826-1830 aange-
legd. Dit was ook het begin van het
openbaar vervoer via Vorden. Volgens
de Geldersche Volksalmanak van het
jaar 1836 was er drie maal per week
een diligencedienst naar Winterswijk.
Ook reed er ’s maandags een wagen
van Groenlo naar Zutphen, via Vor-
den; ’s woensdags ging die in omge-
keerde richting. In de periode tot 1850
werd deze straatweg met een klinker-
verharding aanzienlijk verbeterd en
dit had een positieve uitwerking op de
bedrijvigheid in de regio. De overheid
trachtte een deel van de kosten terug
te krijgen door het plaatsen van tollen.
Bij zo’n tol stond dan een huisje voor
de tolgaarder. Aan de Zutphense kant
bij de aansluiting van de Kruisdijk en
aan de Ruurlose kant net voor de
Wientjesvoort zijn dergelijke tollen ge-
weest. De opening van de spoorlijn
Zutphen- Winterswijk (-Borken) op
24juni 1878 gaf nog eens een extra
duwtje in de rug voor de ontwikkeling
van Vorden en de ontsluiting van het
noordelijk deel van de gemeente
Bronckhorst. Op 21 juni 1880 werd de
lijn verlengd tot aan de Duitse grens.
De gewenste doorverbinding naar het
Duitse Borken was op 4 maart 1940
echter definitief van de baan. Door de
aanleg van de spoorbaan was ook de
diligencedienst tussen Zutphen en
Winterswijk overbodig geworden. De
laatste tocht werd op 13 juli 1878 ge-
maakt.

Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u ook een oude foto uit de ge-
meente Bronckhorst met een verhaal
beschikbaar stellen, stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (84)

Uit de chaos na de Napoleontische
tijd ontstond nieuw elan, waarvan
ook onze regio geprofiteerd heeft.
Door koning Willem I werd een be-
gin gemaakt met het op grote
schaal verbeteren van de infra-
structuur‘ter land en ter water’. Op
het Raadhuisplein in Apeldoorn
staat een beeld van deze koning
(1772-1843).

Met de zomer in het vooruit zicht
zal deze work-out een echte hit wor-
den. Vanuit een basis van eenvoudi-
ge salsa en merengue passen wordt
een goed te volgen aerobicsles opge-
bouwd. Je hoeft geen ingewikkelde
choreografie te onthouden je volgt

gewoon de instructeur. Zonder er bij
na te denken ben je een uur lang in-
tensief bezig en werk je volop aan je
lichaam. Vooral de probleemgebie-
den zoals de buik, heupen en billen
zullen aangepakt worden. Dit alles
in tropische sferen, vandaar dat
Zumba garant staat voor een uurtje
feest.
Het super enthousiaste team van
Strada Sports wil jullie graag laten
kennis maken met Zumba. Vanaf 15
april worden er 2 weken lang gratis
proeflessen gegeven.

Zumba fitness bij 
Strada Sports
In Amerika al een enorme hit en
ook Nederland raakt in de ban
van Zumba. Met een mix van La-
tin dance en aerobics belooft
Zumba de training van 2009 te
worden.

Het programma voor deze dag bestaat
onder andere uit provinciale verga-
dering, cabaret 't Ken Net van afdeling
Herwijnen, een lezing "Meer kansen
voor vrouwen in Europa" door drs. Co-
rien M. Wortmann-Koop, lid van het
Europees parlement, A Capella Kwar-
tet Rusalki met liederen uit Oost Euro-

pa en afsluiting van de dag en daarna
gelegenheid om na te praten over de
POD 2009 tijdens een kopje koffie of
thee.

Vrouwen van Nu is een bruisende ver-
eniging die de leden veel te bieden
heeft op het gebied van cultuur, sport,
agricultuur, ontspanning, en niet te
vergeten de boeiende afdelingsavon-
den.

Heeft dit uw interesse gewekt? Komt u
eens een avond kijken op een afde-
lingsavond bij u in de buurt. 

Graag tot ziens! Kijk voor meer infor-
matie op www.nbvp.nl

Plattelandsvrouwen 70 jaar
De NBvP, Vrouwen van Nu is de
grootste vrouwenorganisatie in
Nederland. De afdeling Gelderland
met ongeveer 8000 leden, bestaat
dit jaar 70 jaar. Dit vieren wij tij-
dens onze jaarlijkse provinciale
ontmoetingsdag (POD) op dinsdag
21 april a.s. in Theater en Congres-
centrum de Hanzehof in Zutphen.Deze groep krijgt de mogelijkheid om

de tweede prik te halen op 4 juni a.s.
tussen 16.00 en 18.00 uur op een van
de volgende GGD locaties:
GGD: Deventerstraat 43
7311 LV APELDOORN
GGD: Schurenstraat 8a
7413 RA DEVENTER
GGD: Gezellenlaan 10
7005 AZ DOETINCHEM

GGD: Oosteinde 17
3842 DR HARDERWIJK

De serie van 3 vaccinaties kan dan als-
nog worden afgerond in september op
1 van de 36 priklocaties. 

Ondanks de tegenvallende opkomst in
de eerste ronde in maart heeft GGD
Gelre-IJssel besloten de 36 priklocaties

aan te houden voor deze inhaalcam-
pagne, zodat de reistijd beperkt blijft.

VACCINATIE SEPTEMBER
In augustus ontvangen alle meisjes be-
horend tot de doelgroep een oproep
voor de derde vaccinatie in september.
Meisjes die tot dan toe 1 of geen vacci-
natie hebben gehaald, krijgen een her-
halingsoproep. Ook worden in augus-
tus de meisjes opgeroepen voor de
structurele vaccinatie in het Rijksvac-
cinatieprogramma (RVP). Dit zijn alle
meisjes die dit jaar uiterlijk eind au-
gustus 12 jaar worden. Voor meer in-
formatie: www.ggdgelre-ijssel.nl of
www.prikenbescherm.nl

Start tweede HPV vaccinatieronde
GGD Gelre-IJssel is gestart met de tweede HPV vaccinatieronde tegen baar-
moederhalskanker. Deze vaccinatiereeks bestaat uit drie prikken en
wordt in september afgerond. Meisjes die in maart niet geprikt zijn, maar
toch nog willen beginnen met de vaccinatie, kunnen zich melden op de
locatie die vermeld staat in de ontvangen uitnodigingsbrief (zie ook
www.ggdgelre-ijssel.nl/HPV).
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Angeline van Mierlo, coördinator van
de Stichting SPSB, is van mening dat
veel inwoners in de gemeente Bronck-
horst niet op de hoogte zijn van deze
Stichting. ‘Wij willen daar verande-
ring in aanbrengen. We hebben een
mooie flyer en poster ontwikkeld die
we bij allerlei instellingen in de ge-
meente Bronckhorst persoonlijk afge-
ven. We denken hierbij aan alle plaat-
selijke basisscholen, huisartsen, bibli-
otheken, zwembaden, sporthallen,
consultatiebureau’ s e.d. Een paar jaar
geleden gaf het gemeentebestuur van
Bronckhorst de wens te kennen dat ze
een samengaan van de peuterspeelza-
len wilden stimuleren. Alle individue-
le bestuurders hebben toen bekeken
wat het zou opleveren. Van de 14 peu-
terspeelzalen in Bronckhorst kan de
helft zich vinden in de overkoepelen-
de organisatie Stichting Peuterspeel-
zalen Bronckhorst’, zo zegt Angeline
van Mierlo. Dat betekent in de praktijk
per peuterspeelzaal geen ‘ losse bestu-
ren’ meer, maar één bestuur en één
beleidsplan. Momenteel is de samen-
stelling van het bestuur: Mees van Pe-
tersen voorzitter, Jenneke Hoeben
Brassien secretaris, Henk Boogaard
penningmeester en Margaret Blijleven
en Benno Steentjes. Angeline van
Mierlo: ‘In het beleidsplan is o.m. de
pedagogische doelstelling omschre-
ven, waarin voor elke peuterspeelzaal
ruimte om haar eigen specifieke bena-
dering van spel, ontmoeten, ontwikke-
len en signaleren kan invullen. De
peuterspeelzalen behouden dus hun
eigen ‘couleur locale’ dat wil zeggen
dat ze bijvoorbeeld hun eigen uitstap-
jes mogen bepalen. Alle zeven peuter-
speelzalen hebben dezelfde ‘peuter-
uren’ (5,5 uur per week). Dat zijn twee
verplichte dagdelen van bijvoorbeeld
drie uur en 2,5 uur. (Dit staat vermeldt
in de Nota Peuterspeelzalen Beleid

van de gemeente Bronckhorst )

De groepshoogte is minimaal 12,
maximaal 16 peuters. We werken bin-
nen de Stichting met 18 leidsters (be-
roepskrachten) en op elke groep één
vrijwilliger. Mocht er op een peuter-
speelzaal tijdelijk een grotere groep
ontstaan, dan worden er twee vrijwilli-
gers ingezet. Deze vrijwilligers vervul-
len louter een ondersteunende taak’,
zo legt Angeline van Mierlo uit. De
peuters nemen onder begeleiding van
de leidsters aan allerlei leuke activitei-
ten deel. Volgens Angeline van Mierlo
leveren de activiteiten een positieve
bijdrage aan de sociaal/ emotionele,
verstandelijke en lichamelijke ontwik-
keling van de peuter. Door het aanbie-
den van een duidelijke structuur en
dagritme op de dagdelen is er een vei-
lige en rustige omgeving waar de peu-
ter zich spelend kan ontplooien. Ange-
line: ‘ Het is voor de peuters toch wel
een voordeel dat ze in de groepen alle-
maal dezelfde leeftijd hebben om zich
zo voor te bereiden op de basisscholen.
Aan kinderen bij wie door bijvoor-
beeld de consultatiebureau’s een ont-
wikkelingsachterstand is ontdekt,
wordt speciaal aandacht besteed. Deze
peuters kunnen gratis éénderde dag-
deel meedraaien’. Angeline van Mierlo
kan enthousiast vertellen over haar
taak als coördinator: ‘Ik voel me als
een vis in het water, als een soort vlie-
gende keep tussen het bestuur en de
leidsters. Zelf kom ik uit het onder-
wijs. Deze baan geeft nog iets extra’s.
Ik heb een controlerende functie op
het gebied van beleid. Hebben de leid-
sters vragen dan zoek ik dat uit. Verder
ben ik de contactpersoon richting de
gemeente, de consultatiebureau’ s en
rapporteer ik aan het bestuur. Het is
een mooie brede functie die mij veel
voldoening schenkt’, zo zegt ze.

Coördinator Angeline van Mierlo :

Stichting Peuterspeelzalen
Bronckhorst kan veel voor
peuter betekenen

Een peuterspeelzaal is bij uitstek een ontmoetingsplaats voor peuters
vanaf twee jaar en drie maanden tot ze vier worden en naar de basis-
school gaan. Onder begeleiding van deskundige leidsters doen ze allerlei
leuke en leerzame activiteiten die de ontwikkeling samen met leeftijdge-
nootjes, stimuleren. In 2007 is in deze gemeente de Stichting Peuterspeel-
zalen Bronckhorst (SPSB) opgericht. Het is de overkoepelende organisatie
van zeven peuterspeelzalen binnen de gemeente Bronckhorst. Dat zijn:
‘De Prullenbak’ en ‘Welpenland’ in Zelhem; ‘Ikke ook’ in Velswijk; ‘Hopza’
in Hengelo; ‘Nijntje’ in Halle; ‘Ot en Sien’ in Vorden en ‘P.U.K‘ in Keyen-
borg.

De nieuwe Fiat 500C is uitgerust met
een innovatieve softtop en is qua om-
vang exact even groot als het basismo-
del 500 (3,55 x 1,65 x 1,49 m). De com-
pacte ltaliaan is leverbaar met drie
zuinige en milieuvriendelijke moto-
ren; een 69 pk sterke 1.2 en een 100 pk
sterke 1.4 benzinemotor èn een 75 pk
sterk 1.3 turbodieselblok. De twee ben-
zinemotoren zijn te koppelen aan een
gerobotiseerde versnellingsbak waar-
mee desgewenst handmatig of auto-
matisch geschakeld kan worden.
Om uitstoot en brandstofverbruik te
beperken is de 500C leverbaar met het

StartEtStopsysteem. Als de auto tot
stilstand is gebracht, schakelt het me-
chanisme automatisch de motor uit.
Als de rit wordt voortgezet start de
motor automatisch weer. De Fiat 500C
is ontworpen door 'Fiat Centro Stile'
en wordt geproduceerd in de Tichy-fa-
briek in Polen. De auto bezit alle ster-
ke punten en kwaliteiten van zijn suc-
cesvolle gesloten 'broer' namelijk vei-
ligheidsfeatures van het hoogste ni-
veau, ruimte voor vier personen en
veel kofferruimte. Dit laatste ook met
het dak open. De elektrisch te openen
softtop kenmerkt zich door verfijnde

afwerking en hoge kwaliteit. Deze is
voorzien van een glazen achterruit en
een ingebouwd derde remlicht. Dank-
zij de drie kleuren waarin het dak le-
verbaar is (ivoor, rood en zwart), is er
voor elke bodykleur een passende top.
Speciaal voor dit model zijn twee nieu-
we kleuren beschikbaar: 'Briljant Pearl
Red' en 'Warm Grey'. Dankzij de kwali-
teit en het gemak waarmee het dak te
openen is, is de Fiat 500C geschikt
voor elk weertype. De vele en speciale
features maken dit model de ideale
open auto voor in het 'city car'-seg-
ment.

Voor meer informatie over de verras-
send complete 500 bent u welkom bij
Fiat-dealer Teger te Ruurlo.

Fiat 500C de ideale open auto
Fiat heeft de 500C onthuld. Het is een homage aan het 'open top'-model
uit 1957. Tijdens de Autosalon in Genève beleefde de Fiat 500C zijn wereld-
première.

Tot nu toe is er op de zondag van 11.00 tot 12.00
uur namelijk wel een uurtje dialect op Radio Ide-
aal, maar dat beperkt zich tot het draaien van mu-
ziek in het dialect. Gerbert Abbink, ook wel be-
kend onder de naam ‘Gait de Strieker’ neemt het

voortouw om belangstellenden uit te nodigen.
Wi-j hef der zin in um met de dialect groep te pro-
aten aover 't radioprogramma ‘Ideaal Dialect’ op
de Zundagmargen van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Now wördt der allene maor muziek uut’ezonden
en de dialectgroep is van mening dat der meer
ezegd mot worden in ons fraaie dialect. Dat kunt
verhaaltjes, gedichten, liedjes, gezegden of wat ok
maor met onze Achterhook te maken hef, wean.
Vuul i-j ow an’esprokken, reageer dan naor de dia-
lectgroep via de mail van Radio Ideaal, info@ide-
aal.org.  Namens de Dialect groep, Gait de Strieker.

A'j plat kunt proaten, mo'j 't neet loaten
Radio Ideaal wil graag ruimte bieden aan
het dialect en heeft enkele inwoners bena-
derd om in een dialectgroep uitzendingen
voor te bereiden, waarin het Achterhoekse
dialect een bredere rol speelt dan alleen
maar een muzikale.

Traditioneel wordt het paasvuur op eerste paas-
dag 's avonds ontstoken. Vanaf 20.00 uur vertrekt
de vuurkoning 2008 (Rob Holtslag) begeleidt
door een kinderoptocht en muziekvereniging
"De Schaddenstekkers" vanaf de parkeerplaats
van het voormalige pannenkoekrestaurant rich-

ting het feestterrein. Hier zal de Koning, even-
eens met muzikale omlijsting, het vuur aanste-
ken. Nadat het vuur ontstoken is kunnen de be-
zoekers deelnemen aan het welbekende "teerton-
negooien". Wie het lukt met een brandende be-
zem de teertonne in brand te zetten, mag zich
"Vuurkoning Kranenburg 2009" noemen.
Tevens is er deze avond het tentfeest met de Ach-
terhoekse showband "Kiek Doar Es". Deze 9 mans
formatie, compleet ingericht met blazerssectie,
spelen hoofdzakelijk Nederlands en Engelstalige
pop en rockmuziek vanaf jaren 70 tot heden.

Paasvuur Kranenburg bijna voltooid
Met medewerking van een plaatselijk loon en
straatmakerbedrijf wordt het paasvuur opgesta-
peld. Onder zeer goede weersomstandigheden
wordt de ruime hoeveelheid aangeleverd snoei-
hout tot een prachtige brandstapel verwerkt.

Tijdens deze dagen worden er verschil-
lende machines geshowd en evt. gede-
monstreerd. Te weten: versnipperaar/
hakselaar, voor het verkleinen van uw
snoei, tuin en keukenafval om in de
kleine container of compostvat te ver-
werken (professioneel en particulier).
Houtkloofmachine, veegmachine, di-
verse grasmaaiers en zitmaaiers. Ook

de in opkomst zijnde AMBROGIO ro-
bot maaier zal worden gedemon-
streerd (diverse types, inzetbaar vanaf
500 m2 tot 5000 m2, zijn verkrijgbaar).
Verder heeft Bulten Techniek het afge-
lopen jaar Alke (electrische voertui-
gen) en Jo Beau (hakselaars) in huis ge-
kregen, en nieuw in ons assortiment
is een uitgebreide lijn brandstoffen,

oliën en smeermiddelen. Ook Pireco,
het biologische antwoord op planten-
ziekten en insectenplagen, zit nieuw
in ons programma. Een ruim assorti-
ment gebruikte machines is aanwezig.
Al een aantal seizoenen verzorgen wij
een BASISCURSUS MOTORKETTING-
ZAAG voor privé gebruik. Hierover is
op deze dagen ook informatie verkrijg-
baar.
Voor de professionele gebruiker van
machines zijn er deze dagen ook de
volgende machines te bekijken: SHI-
BAURA trekkers, ELIET versnipperaar,
BCS twee en vierwielige tractoren,
WALKER zeroturnmaaier.
Tijdens deze dagen kunt u nieuwe ma-
chines bekijken, zijn er diverse aanbie-
dingen en vindt er een verloting
plaats met als hoofdprijs, een HOGE-
DRUKREINIGER (zie advertentie in de
paaskrant/lentekriebels van het con-
tact)!! Ook aan de kinderen wordt ge-
dacht (luchtkussen)!!
Komt u gerust, onder het genot van
een kopje koffie of drankje, een kijkje
nemen aan de Ruurloseweg 65c te
Vorden.

Alweer 3 jaar is Bulten Techniek gevestigd aan de Ruurloseweg in Vorden.
Evenals vorig jaar met de Pasen wordt er dit jaar een Paasshow georgani-
seerd, op zaterdag 11 april en 2e Paasdag, 13 april, van 11.00 tot 17.00 uur.

Net als bij auto's is ook de tuin&park-
machine markt de laatste jaren volop
in beweging. De strengere regelgeving
en een andere kijk op milieu-welzijn
en gezondheid hebben voor een nieu-
we generatie machines geleid. Hoofd-
pijn en  misselijkheid veroorzaakt
door uitlaatgassen van motorzaag,
heggeschaar of bladblazer behoren tot
het verleden. Sinds het gebruik van 4-
takt motoren zijn ook op het gebied
van geluidsoverlast grote sprongen
voorwaarts gemaakt. Daarnaast zijn
er de laatste jaren veranderde inzich-
ten over het afvoeren van afval. Niet al-
leen wat betreft de kosten, denk daar-
bij aan Diftar, maar ook uit het oog-
punt van milieu.
Bij de nieuwe generatie grasmachines
wordt het gemaaide gras in minuscu-
le stukjes versnippert en terug gebla-
zen tussen de grassprieten, als natuur-
lijk compost. Het gemaaide gras be-
staat namelijk voor 80% uit water en
20% uit azoten, deze 2 stoffen vormen
op deze manier weer voor een goede

voeding voor het gazon. Deze zoge-
naamde mulchmaaiers leveren vanaf
de eerste maaibeurt al voordeel op.
Door het hergebruik van de eigen voe-
dingstoffen hoeft u minder tot geen
kunstmest te gebruiken. Doordat u
niet meer hoeft te stoppen om de op-
vangzak leeg te maken heeft u en een
tijdsbesparing van ruim 40%.
De cirkelmaaier kennen we allemaal
wel, maar kent u ook het nieuwe
touch&mow systeem? Met 1 simpele
beweging wordt de motor gestart. Du-
wen hoeft niet meer, bijna iedere ga-
zonmaaier wordt tegenwoordig stan-
daard met aandrijving geleverd. Heeft
u teveel gazon voor zo'n kleine maaier,
kijk dan eens naar de Ibea frontzit-
maaier. Deze frontmaaiers worden de
laatste jaren erg populair in deze re-
gio. Want het maaidek bevindt zich
aan de voorzijde, u kunt dus precies
zien waar u maait. Langs een perkje of
de vijver maaien is nog nooit zo ge-
makkelijk geweest. Naast de nieuwe
generatie tuinmachines tonen wij u

ook een diversiteit van aanbouwma-
chines voor zitmaaiers. Denk daarbij
aan een mestverspreider, deze is ge-
schikt om meststof te verspreiden
maar ook om zout te strooien tijdens
de vorstperiode. De ontmosser en be-
luchter, dit is hét alternatief voor het
omspitten van uw gazon. Deze zorgen
ervoor dat het mos verdwijnt en uw
gazon weer kan ademen. De tuinrol is
een perfecte hulp tijdens het herstel-
len van de schade die is aangericht
door de woelende onderaardse bewo-
ners. Wat dacht u van de praktische
laadwagen. Om zelf te verrijden of om
achter de zitmaaier te bevestigen, hij
is perfect wendbaar dankzij een draai-
baar steunwiel en een verstelbare
duwboom. Eerst zien dan geloven?
Dat kan want wij zullen tijdens deze
show diverse demonstraties geven.
Niet alleen van het bovengenoemde,
maar ons hele programma van tuin
en parkmachines staat voor u klaar
om te ontdekken. Tuinmachines is
een passie en dat willen we graag over-
brengen op één ieder die ons bezoekt.
Kom daarom naar onze Paasshow zo-
dat u kunt ontdekken wat nu nog niet
weet. Gewiko & Bumac Tuinmachines
is méér dan alleen gazonmaaiers. Zie
de advertentie voor meer informatie.

Ontdek wat u nog niet weet
Dat is het thema van de show- en demodagen bij Gewiko&Bumac Tuinma-
chines aan de Rector Hulshofstraat 14 in Harreveld. Bent u ook van me-
ning dat tuinmachines stinken, benzine slurpen, en teveel herrie maken.
Kom dan naar onze paasshow, zodat u zelf  kunt ontdekken dat deze stel-
ling tegenwoordig niet meer klopt.

Paasshow op 11 en 13 april bij Bulten Techniek
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Daelenhane: 
Een trotse man. "'t is mi'j zonne daelenhane." 
"Hee hef ne verbeelding as ne daelenhane."

B. Kwaakkonte:
Kleinzerige vrouw. "Ne flinke vrouwe? 
Ne kwaakkonte, zö'j menen."

C. Tunteltriene: 
Treuzelaarster. "Dee tunteltriene schöt niks op.

Masters of Spam staat voor een stevige
dosis 'haar & gitaar' rock met een knip-
oog. Voeg daarbij de foute jaren '70
outfits en je hebt een aardig beeld.
Avondvullend entertainment is waar
het de band om gaat. Het publiek
komt om vermaakt te worden en de
Spammers regelen dat. Geïnspireerd
door de glamrock en hardrock uit de
jaren zeventig, verbouwt Masters of
Spam dubieuze hits uit een grijs verle-
den. Bijna altijd een paar tandjes snel-
ler en harder dan het origineel. Met
een muur van gitaren klinkt een mee-
zinger van Abba, The Three Degrees of
zelfs Bonnie St. Claire (!) bijvoorbeeld
wèl lekker! Ook een Duitse schlager is
best te pruimen, als er maar een flinke
scheut Rammstein overheen gaat,
vindt de band. Maar het zijn niet al-
leen extreme makeovers die de band
het publiek voorschotelt. Ook de bete-
re rockers van bijvoorbeeld Thin Lizzy
en Motörhead komen aan bod. En dan
is er de roemruchte Medley waarin
nog eens 35 wereldhits in een kwartier
tijd voorbij denderen. Met de nodige
droogkomische, al dan niet gelmprovi-
seerde intermezzo's maakt Masters of
Spam het af. Masters of Spam bestaat
uit The Japeman (zang, bas), Fleddie
Meurkerrie (gitaar, zang), Blockbuster
(gitaar) en Big Boss (drums). De band
bestaat al aantal jaren in de huidige
bezetting en heeft in eigen beheer
twee CD's uitgebracht: ''You've got
Spam'' en "Hit Groupies". Meer infor-
matie op www.mastersofspam.nl

Van Abba tot ZZ-Top: 70s & 80s covers met een muur van gitaren 

Extreme makeovers in De Bierkaai

Café De Bierkaai in Baak heeft op zaterdag 11 april de band Masters of Spam
te gast. Als ware keurslagers maken deze vier heren gehakt van de meest
uiteenlopende seventies- en eighties-nummers. Niet smaakvol, wel vet.

Passage Hengelo heeft op woensdag 15
april om 18.30 uur haar bijeenkomst
in [Ons Huis]. Deze maand staat in het
teken van Pasen en men viert dit met

een gezamenlijke broodmaaltijd en
willen overdenken wat Pasen bete-
kend. Ook gaat men met het koor
mooie liederen zingen.

Passage Hengelo
In de maand APRIL zijn er open lessen
bij DIO Keijenborg. 
Lijkt het U wat en wil U eens komen
kijken en meedoen, kom dan gerust

een keer langs in de gymzaal in Keijen-
borg of bel dan even voor meer infor-
matie. U bent van harte welkom.

Bewegen is gezond

Het kopen van een nieuwe auto doet u
niet zomaar. Vooral in deze tijd waar
er dagelijks wordt gesproken over de
huidige crisis wilt u goed gelnfor-
meerd worden voordat u een beslis-
sing neemt. Informeren, kijken, rij-
den, rekenen; het hoort allemaal bij
het proces. En laat Autobedrijf Lense-
link nu net hét autobedrijf zijn waar u
tijdens de Paasdagen ruimschoots
gelnformeerd kunt worden.
'Voor de echte autorijders onder ons
staan de nieuwste modellen van Dai-
hatsu en Mazda op hun paasbest klaar
en ontvangt u van ons alle informatie
die u maar horen wilt', aldus Lubert
Lenselink. 'De kinderen kunnen on-
dertussen paaseieren zoeken, verma-
ken zich op het springkussen of zitten
in de knutselhoek hun eigen auto te
vouwen. Wie weet komen ze de paas-

haas ook nog wel tegen. Wij hebben
overal aan gedacht'.
Op vrijdag 10, zaterdag 11 en maan-
dag 13 april (2e Paasdag) zijn er de test-
dagen. Nadat u alle informatie heeft
aangehoord gaat u de weg op in 'uw'
auto voor een testrit. Wat dacht u van
de Daihatsu? Zuinig, mooie vormge-
ving, laag brandstofgebruik, groot rij-
comfort, stoer, praktisch.
Of de Mazda, pittig, aantrekkelijk, ver-
rassend ruim, strakke styling, familie-
vriendelijk, u krijgt er geen genoeg
van. Bij terugkomst staat er een kopje
koffie voor u klaar en kunt u met ons
uw nieuwe Mazda- of Daihatsu-erva-
ring delen.  

U wilt op 1e Paasdag, zondag 12 april,
langs komen? Geen probleem, ook
dan staan onze deuren voor u open.
Niet voor een testrit, maar alleen voor
informatie en om de nieuwe model-
len te komen bewonderen.
U hoeft zich met Pasen dus niet te ver-
velen. Autobedrijf Lenselink ziet u
graag op vrijdag 10 april, zaterdag 11
april, zondag 12 april (1e paasdag,
kijkdag) of maandag 13 april (2e paas-
dag). U vindt Autobedrijf Lenselink op
de Revelhorst aan de Gelderhorst 5 te
Zutphen. Zie ook de advertentie.

Vier de Familie Paasdagen
bij Autobedrijf Lenselink
Van vrijdag 10 april tot en met
maandag 13 april kunt u bij Auto-
bedrijf Lenselink in Zutphen te-
recht voor de spectaculaire 'Fami-
lie Paasdagen'. Een gezellige show
voor groot en klein, oud of jong,
man of vrouw, er is voor ieder wat
wils. Oftewel, de enige autoshow
waar er voor de héle familie wat te
beleven valt.

Met moderne kleuren, strakke lijnen
en gebruik van mooie houten materi-
alen kan Profile Bleumink de komen-

de jaren weer vooruit om U als klant
nog meer fietsplezier te verkopen!!

Profielschets Profile 'de Fietsspecialist' 
Profile 'de Fietsspecialist' is met circa
225 winkels de grootste rijwielspeci-
aalzaak keten van de Benelux. Het is
één van de winkelformules van Biret-
co B.V., de bekende full-service retailor-
ganisatie achter de winkelformules
Profile 'de Fietsspecialist', Fietswereld,
en de inkoopcombinatie Biretco Buy-
ing Group. In totaal zijn inmiddels
750 rijwielzaken in de Benelux en
Duitsland aan Biretco B.V. verbonden.

Profile Bleumink Vorden 
is verbouwd
Op donderdag 2 april heeft Profile
Bleumink aan de Dorpsstraat 12 in
Vorden haar  deuren officieel op-
nieuw geopend. Na een interne ver-
bouwing en het aanpassen van de
huisstijl aan de buiten en binnen-
zijde is Profile Bleumink weer hele-
maal klaar voor het nieuwe komen-
de fietsseizoen. De nieuwe uitstra-
ling van Profile De Fietsspecialist is
geheel aangepast aan deze tijd.

De aanvang is 13.00 uur. Deelnemers
worden ingedeeld in poules, waarna

de beste darters doorgaan naar de win-
naarsronde en de overige spelers naar
de verliezersronde. Hieruit volgen een
halve- en een kwartfinale. 

Opgeven kan via telefoon (0575)
451204 of info@hotelheezen.nl

Darttoernooi Heezen
Steenderen
Zaterdag 11 april 2009 wordt het
traditionele Paas-darttoernooi
voor koppels gehouden bij Café
Zaal Heezen in Steenderen. 

WEEKBLAD
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KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

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

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

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

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

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

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

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

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

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

GRATIS Stoppen met roken?! 
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét levenslange garantie. 
Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is? Of bent u bang voor ont- 
wenningsverschijnselen, een slecht humeur of overgewicht? Dankzij de gecombi- 
neerde methode van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse pogingen 
hebt ondernomen, kan eraCare u helpen. 

HENGELO - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet 
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk 
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...”
Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker
van weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te 
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen aanspreekt 
blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een overweldigende
hoeveelheid nominaties van tevreden klanten in 2008 
door Stivoro is gekozen tot beste stopondersteuner van
Nederland. Bent u benieuwd naar de reacties van 
stoppers die u voorgingen; kijk dan eens in het
gastenboek op de website. 

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

Auriculo therapie
(bekend van het VARA programma Kassa) 
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-
acupunctuur). Op de uiteinden van de betreffende
zenuwbanen op en rond het oor worden pijnloos enkele 
piepkleine steriele puntjes geplaatst die zorgen voor een
snelle ontgifting en het onderdrukken van de 
ontwenningsverschijnselen. U blijft zich dus prettig voelen!
U volgt intussen een effectieve training en krijgt een 
boekje mee waardoor u leert de geestelijke
afhankelijkheid te bestrijden en uw rookgewoonte te
doorbreken. Tijdens de tweede behandeling (een week
later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw 
puntje dat voorkomt dat u gaat aankomen.  Gaat het
ondanks alles tóch soms even wat minder makkelijk? Dan 
kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks  telefonisch
contact opnemen met de heer Vloet voor een extra duwtje 
in de rug. 

Levenslang garantie! 
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar
behandelmethode dat zij maar liefst levenslange garantie
geeft.  

Gratis stoppen met roken.  
Dit jaar bestaat eraCare 5 jaar. Om dat te vieren geven wij
t/m augustus maandelijks een gratis behandeling weg.
Tegen inlevering van dit artikel maakt ook u kans om uw
volledige behandelkosten terug te ontvangen. 

Zorgverzekeraars
Heeft u niet gewonnen; dan niet getreurd. Arno Vloet is 
als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut
aangesloten bij de BATC waardoor zijn  behandelingen 
door de  meeste zorgverzekeraars (deels) worden
vergoed. (O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis en 
Ohra; zie voor specifieke vergoedingen ook de website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden 
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.

Zat 18/04 in De Wingerd in Doetinchem 
Zat 02/05 in Ons Huis in Hengelo (gld) 
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro
gekozen tot beste stopondersteuner van NL

    Voor meer informatie of het maken van een afspraak  kunt u 24/7 bellen naar 
024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl

      Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.
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JORDI WESSELINK
bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Rondweg 2, Tel. 0575 55 22 22

VORDEN

22 EE   PPAA AA SS DD AA GG   AA UU TT OO SS HH OO WW

ww ww ww.. gg rroo oo tt -- jj ee bb bb ii nn kk .. nn ll

Bettinkhorst 2, Tel. 0575 51 66 46

ZUTPHEN

Word een boom-, tuin- of landschapsspecialist

Aangenaam Berkelgroen!

Berkelgroen is een hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijf in Lochem met 35 medewerkers. 
Als specialist in boom, tuin en landschap werken wij in opdracht van overheden, bedrijven, 
projectontwikkelaars, verenigingen van eigenaren, woningbouwverenigingen en particulieren.
Wegens een goed gevulde orderportefeuille hebben wij de volgende vacatures:

Medewerker bedrijfsbureau m/v
Het bedrijfsbureau is de spil in de organisatie met betrekking tot acquisitie, verkoop- en 

ordermanagement, nacalculatie, administratie en informatie. Je bent verantwoordelijk voor 

het voorbereiden en begeleiden van orders, maken van offertes en eenvoudige calculaties. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de juiste registratie voor ISO, VCA 

en Groenkeurcertificaten. Op termijn kun je doorgroeien naar de functie van calculator.

Je hebt een relevante HBO opleiding (Larenstein), bent woonachtig in de regio en beschikt 

over goede contactuele vaardigheden.

Boomverzorger m/v
Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het snoeien van bomen m.b.v. een hoogwerker 

of klimtechniek. Daarnaast verricht je eenvoudige onderzoeken en geeft adviezen. Je hebt een 

groenopleiding op mbo-niveau, bij voorkeur certificaat European Treeworker, meerdere jaren 

werk-/klimervaring, gedegen kennis m.b.t. boomverzorging en bedienen van materieel voor 

uitvoeren van de werkzaamheden.

Hovenier onderhoud m/v
Samen met een collega verricht je alle voorkomende onderhoudswerkzaamheden, 

voornamelijk bij particuliere klanten. Het maaien van gras op een kooimaaier is een belangrijk 

onderdeel van de functie. Je hebt een relevante opleiding of bent bezig met een BBL 

opleiding (niveau 2 of 3). Daarnaast heb je een flexibele houding t.o.v. werk en werktijden.

Voor informatie over de functie van boomverzorger kun je contact opnemen met 

Arnold Pasman, voor overige functies met Wietse Wes.

Je reactie (post of mail) kun je richten aan: Berkelgroen bv - Goorseweg 22 - 7241 PB Lochem

tel. 0573-255017 - info@berkelgroen.nl - www.berkelgroen.nl

Ons assortiment bestaat o.a. uit:

Tapijt Vitrage Gordijnen Laminaat Zonwering

Maak van uw huis een thuis!

wHH
ONINGSTOFFEERDERIJ

ENK VELS

ENGELO

Openingstijden:

Vrijdag van 13.30 - 21.00 uur
Zaterdag van 09.30 - 17.00 uur

Of na telefonische afspraak

Showroom, Molenenk 20
Hengelo Gd.
Tel. (0575) 46 40 09
Tel. prive (0314) 63 15 17

www.henkvels.nl

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

Paasaanbieding bij

Vrijdag en zaterdag 

10% KORTING
Bij het tonen van Aerofitt Gold Card altijd 10% korting

Uitgezonderd schoenen, tassen en ondergoed

10 en 11 april
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ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
40

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo  Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

Duik in de showroom van HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie badkamers. Maar ook keukens, tegels en deuren. 

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

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

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

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

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Badkamers voor  elke verfrissing

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

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

HALLE vr.pr. q 289.000,- k.k.

Heisterboomsdijk 12 - In het landelijk
open gebied gelegen, VRIJSTAAND WOON-
HUIS met enkele bijgebouwen en weiland.
Perceelsopp. 6.230 m². Bouwperiode jaren
30. Verwarming middels een gaskachel.
Het geheel is aan volledige renovatie cq.
sloop en nieuwbouw toe. De bestemming
is reeds landelijke woonbebouwing.
Aantal kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.

HENGELO GLD vr.pr. q 182.500,- k.k.

Schoenmakersplein 48 - In het centrum
gelegen, een 3-kamer APPARTEMENT (bo-
venste verdieping) met balkon, berging in de
kelder en eigen parkeerplaats. Het complex
‘Banninkhof’ is in 2006 gebouwd. Woonopp.
ca. 86 m². Inhoud ca. 225 m³. Balkon op het
zuiden. 2e Verdieping. Voorzien van lift.
Servicekosten ± €68,- per maand.
Aantal kamers 3 waarvan 2 slaapkamers.

STEENDEREN vr.pr. q 269.000,- k.k.

Lindelaan 1 - Royaal HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met garage en carport op ruime
kavel. Perceelsoppervlakte 404 m². Bouwjaar
1995. Inhoud, inclusief garage, 450 m³.
Rustig gelegen, nabij centrum. Vrij uitzicht
aan voorzijde. Aantal kamers 4 waarvan
3 slaapkamers.
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Onze kantoren in
Hengelo Gld en Zelhem
zijn vanaf 1 april ook

elke zaterdag geopend
van 10.00 tot 13.00 uur.

ZELHEM vr.pr. q 199.500,- k.k.

Meindert Hobbemastraat 12 - Ruime
en keurig onderhouden EENGEZINSWONING
met bijkeuken en beschutte achtertuin voor-
zien van houten (fietsen)berging en hout-
hok, gelegen in een rustige, populaire
woonomgeving. Perceelopp. 149 m².
Inhoud ca. 360 m³. Buitenschilderwerk
in 2007/2008 uitgevoerd. Aantal kamers 5
waarvan 4 slaapkamers.
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Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.hv-woonidee.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Het gastouderbureau van zoekt op korte termijn 

Een enthousiaste, administratieve 
medewerker

voor het Gastouderbureau 
voor 12-16 uur per week, die de bemiddelingsmedewerkers in het 
administratieve proces kan ondersteunen en die een nadere invulling kan
geven aan deze functie. 

Wat zijn zoal uw werkzaamheden: 
� Verzorgen van de financiële administratie; 
� Administratie van koppelingen verwerken;
� Contacten onderhouden met the Nanny (softwareprogramma); 
� Informatie verstrekken aan potentiële Vraagouders of Gastouders; 
� Postverwerking;
� Up-to-date houden van handboeken voor Vraagouders of Gastouders; 
� Actualiseren van formulieren, handboeken en de dossiers; 
� Email en correspondentie van het gastouderbureau beantwoorden. 

Wat verwachten wij van u:
U heeft een VMBO werk- en denkniveau en u beschikt u over een voor de 
functie relevante opleiding (administratief/secretarieel). U beschikt over 
uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U bent 
bekend met Word, Exel en Outlook. 

Wat kunnen wij u bieden: 
Een leuke en uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden. Een 
functie die zelfstandig vraagt, maar waar wel collega’s zijn, waar u op terug 
kunt vallen. De functie zal vallen in schaal 5 van de CAO-kinderopvang met 
een minimum van € 1.636,= en een uitloop naar € 2.182,= per maand op 
fulltime basis. De inschaling zal afhangen van uw leeftijd en ervaring. 

Wilt u de spil worden van het Gastouderbureau, dan zien we graag uw reactie 
tegemoet vóór 20 april a.s. op het (mail)adres van GOB Avonturijn: Nieuwe 
Weg 5-01, 7261 NL te Ruurlo, t.a.v. Ans Gotink gob@avonturijn-ruurlo.nl.  
Wilt u nadere informatie over de vacature, dan kunt u bellen met Ans Gotink 
� 06-28524335 of kijk op de website: www.avonturijn-ruurlo.nl De vacature 
wordt gelijktijdig intern als extern verspreid. Bij gelijke geschiktheid gaat de 
interne kandidaat voor.

Avonturijn
is een kinderopvangorganisatie 
met een kinderdagverblijf met 5
groepen dagopvang en 8 
groepen buitenschoolse opvang 
met voor-,  en naschoolse 
opvang in Ruurlo (gemeente 
Berkelland). In augustus starten 
we in Wichmond met een nieuw 
kindercentrum.
Eveneens regelt Avonturijn 
tussenschoolse opvang op 
basisscholen.

Daarnaast verzorgt Avonturijn
Gastouderopvang in de
gemeente Berkelland en 
omstreken. 

Avonturijn is één van de 15
gebruikers van het Kulturhus in 
Ruurlo en is een groeiende 
organisatie en volop in 
ontwikkeling.

Avonturijn is steeds op zoek 
naar nieuwe Gastouders. Meer 
info vindt u op onze website. 

Avonturijn heeft kwaliteit hoog
in het vaandel staan en vraagt 
om een no-nonsense mentaliteit, 
waarbij aanpakken, openheid, 
vertrouwen en een gevoel voor
humor belangrijke begrippen 
zijn. 

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01 
7261 NL  RUURLO
tel.: (0573) 45 81 30
e-mail:  
info@avonturijn-ruurlo.nl
website:  
www.avonturijn-ruurlo.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

MAGAZIJN MEDEWERKER MET CHAUFFEURSDIPLOMA
DOETINCHEM

Werkzaamheden
Dagelijkse werkzaamheden in het magazijn o.a. laden en
lossen, inkoop order, contact met leveranciers, afhandeling
fouten.
Functie-eisen
- MBO niveau
- Ervaring in soortgelijke functie
- Rijbewijs CCVB harde eis

JUNIOR SALES ENGINEER DOETINCHEM

Werkzaamheden
Als junior sales engineer  ben je werkzaam op onze
commerciële afdeling. Deze afdeling adviseert onze
(potentiële) klanten over technische oplossingen voor
complexe vraagstukken. Als junior sales engineer ben je het
eerste aanspreekpunt voor deze klanten. Dit zijn
bijvoorbeeld landbouwmechanisatiebedrijven,
machinebouwers en het MKB. Je zorgt ervoor dat ze op een
correcte wijze te woord worden gestaan en je beantwoordt
eenvoudige vraagstukken. Tevens voer je orders in en zorg
je dat deze worden verwerkt. Voor complexe vraagstukken
kun je terugvallen op de relatiebeheerders en
productspecialisten. Verder verzorg je op verzoek van de
relatiebeheerders, productspecialisten en accountmanagers
administratieve zaken en correspondentie.

Functie-eisen
Voor deze functie verwachten we dat je beschikt over een
(bijna) afgeronde HBO opleiding op technisch/commercieel
vlak. Daarbij heb je affiniteit met techniek. Je bent iemand
die met onze opdrachtgever mee wil groeien. Je durft je
ambitie te laten zien en bent gericht op persoonlijke
ontwikkeling. De combinatie tussen techniek en commercie
is je passie en je gaat voor het geven van een goed advies
aan de klant. Je werkt op proactieve wijze en beschikt over
een gezonde dosis lef.

PRODUCTIE MEDEWERKER BUITENDIENST DOETINCHEM

functie omschrijving 
Voor het vervangen van lampen van lantaarnpalen.

functie criteria
- LBO
- Goede fysieke conditie

HOVENIER ACHTERHOEK

Werkzaamheden
Wat je precies voor werkzaamheden gaat verrichten is
afhankelijk van je ervaring. We hebben namelijk meerdere
vacatures. Denk hierbij aan HOVENIER, AANKOMEND
HOVENIER OF ASSISTENT GROENVOORZIENING. Ben je
niet bang voor lichamelijk werk, kun je met een schop of
schoffel overweg of heb je andere relevante groen-
ervaring? Neem dan contact met ons op.
Functie eisen
Wij vinden de motivatie belangrijker dan een evt. opleiding
of werkervaring? Informeer wat jouw mogelijkheden zijn. In
een persoonlijk gesprek zullen wij uitgebreid op je
werkervaring ingaan.

TEKENAAR ELECTRO AALTEN

Werkzaamheden
- Vervaardigen van tekeningen en samenstellen van

onderdelenlijsten 
- Vastleggen en beheren van standaarddelen en

modificaties 
- Verstrekken van basisinformatie t.b.v. de afdelingen

werkvoorbereiding, inkoop en technische   documentatie 
- Begeleiden, testen en wijzigingen aanbrengen bij bouwen

van een ontwerp 
- Ondersteunen bij technische problemen in- en extern 
- Incidenteel  zelf(standig) sleutelen aan een machine   

Functie-eisen
- MTS of HTS, richting elektro 
- gebruikers-ervaring  van E Plan (minimale voorwaarde) 
- kennis van richtlijnen, normen en veiligheids-

voorschriften 
- communicatief  vaardig 
- vaardigheid m.b.t.  handgereedschappen en meet-

apparatuur 
- beheersing van de Engelse taal

CNC FREZER ACHTERHOEK

functie omschrijving 
Wij Zijn op zoek naar een zelfstandige Cnc frezer. Met een
opleiding MTS- niveau of LTS- niveau met enkele jaren
ervaring en programma kennis Heidenhain.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

RELATIEBEHEERDER BINNENDIENST
DOETINCHEM

Functie omschrijving
Als relatiebeheerder binnendienst ben je primair
werkzaam vanuit de binnendienst. Je adviseert onze
(potentiële) klant over technische oplossingen over
complexe vraagstukken. Je signaleert behoeften van de
klant en speelt hier actief op in door commercieel
interessante en technisch gedegen oplossingen aan te
bieden. Daarnaast volg je de marktontwikkelingen op de
voet. Je werkt nauw samen met de accountmanager en
bezoekt in sommige gevallen met hem de klanten.

Functie criteria
Voor deze functie is het belangrijk dat je beschikt over
een afgeronde MBO of HBO opleiding, bijvoorkeur MAS
of HAS in een commerciële richting. Daarbij beschik je
over technische werkervaring of affiniteit. Jij bent
iemand die met onze opdrachtgever mee wil groeien. Je
durft je ambitie te laten zien en bent gericht op
persoonlijke ontwikkeling. De combinatie tussen
techniek en commercie is je passie en je gaat voor het
geven van een goed advies aan de klant. Je werkt op een
proactieve wijze en beschikt over een gezonde dosis lef.
Kortom; begrippen als techniek, commercie, advisering,
ambitie en proactiviteit passen bij jou!

Sollicitatie’s kunt u richten aan Euro Planit
Personeelsdiensten T.a.v. Jeroen Kruese
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden tel. 0575-555518
werk@eppd.nl

Executive Assistant 
Projectmanagement m/v

www.dims.net

BEN JIJ DIE SPIN IN HET WEB DIE OOK 
ONDER DRUK HET HOOFD KOEL HOUDT?

Wij zoeken een:

Ter uitbreiding en ondersteuning van ons Projectmanagementteam 
zijn wij op zoek naar een assistent projectmanagement op 
HBO niveau. Als assistent projectmanagement fungeer je 
als rechterhand van de projectmanagers en de manager 
Projectmanagement. 

Je bent verantwoordelijk voor de projectadministratie en diverse 
rapportages, waardoor een goed overzicht gevormd wordt van 
de stand van zaken van de projecten ten behoeve van de PM, 
manager PM en het Managementteam. 
Je bent de spin in het web.

Wat ga je doen:
Je voert administratieve werkzaamheden voor de afdeling 
PM uit
In overleg met de betreffende PM maak en onderhoud je 
voortgangsrapportages, budgetrapportages en planningen
Je organiseert en notuleert vergaderingen

Herken je jezelf in de volgende steekwoorden?
Dienstverlenend, resultaatgericht, analytisch, accuraat, bedreven 
in het plannen en organiseren, probleemoplossend vermogen, 
flexibel en initiatiefrijk.

We verwachten van je dat je:
functioneert op HBO werk- en denkniveau 
een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse 
taal hebt; Duits is een pre
bij voorkeur enkele jaren relevante werkervaring (bijvoorbeeld 
in projectsupport) meebrengt
affiniteit met cijfers hebt
bedreven bent in het werken MS office
een hands on mentaliteit hebt
zelfstandig en accuraat kunt werken
uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden hebt 

Heb je interesse?
Is je interesse gewekt en voldoe je aan bovenstaand profiel, mail 
dan binnen 14 dagen na het verschijnen van deze vacture je CV 
en begeleidende brief naar jobs@dims.net ter attentie van de 
heer G. Marneth. Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact 
opnemen met Pim Hinrich (Director PM) Telefoon: 
0544-39 66 00 of 06 – 53 99 70 62  Internet: www.dims.net 

Binnen DiMS! organizing 

print zijn 80 werknemers 

wereldwijd betrokken 

bij de ontwikkeling, 

implementatie, verkoop 

en ondersteuning 

van DiMS!, een 

Management Informatie 

Systeem voor grafische 

bedrijven. DiMS! 

wordt internationaal 

gebruikt door, onder 

andere, vellen- en 

rotatiedrukkers, 

afwerkingsbedrijven 

en bedrijven die 

gespecialiseerd zijn in 

het produceren van 

verpakkingsmaterialen.

Success is Your Choice
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M{zd{2 Kuro
Limited Edition 
Nu vanaf € 17.250,-

M{zd{6 

Vanaf € 25.795,-

M{zd{3 

Vanaf € 22.995,-

M{zd{ MX-5 

Vanaf € 28.495,-

M{zd{ 5 

Vanaf € 24.995,-

Prijs exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Drie jaar algemene garantie tot maximaal 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service.
Verbruik per 100 km/km’s per liter/co

2
-uitstoot g/km 1.8: 6,7/1:14,9/159. Getoond model kan afwijken van de standaardspecificaties. Onder voorbehoud van druk- en typefouten. 

  Paasbest
testdagen
        bij m{zd{ lenselink

• Alle Mazda’s staan er op hun voordeligst bij
• Proefrijden in alle modellen
• Paaseieren zoeken voor de kinderen
• Knutselhoek en springkussen

Openingstijden

Testdag: Vrijdag 10 april 9.00 – 16.00 uur

Testdag: Zaterdag 11 april 9.00 – 16.00 uur

Kijkdag: Zondag 12 april (1e Paasdag) 10.00 – 17.00 uur

Testdag: Maandag 13 april (2e Paasdag) 10.00 – 17.00 uur

Gelderhorst 5 • 7207 BH Zutphen • Tel. 0575 - 572 032 • info.0041@mazdanet.nl • www.mazda-lenselink.nl

Autobedrijf Lenselink

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

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

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
6 t/m 12 april 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Goede vrijdag 08.00 - 19.00 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
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de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

Cube Alliance 
en Trend Alliance
kozijnen bij Pape
Deze Kunststof kozijnen
hebben rechte verbindingen in
de hoeken en een ultieme
houtlook. Dit geeft een
uitgesproken uitstraling die
zeer goed tot zijn recht komt
zowel binnen een jaren 30 stijl
als ook bij moderne woningen. 
Laat u vrijblijvend informeren
over de mogelijkheden.

Hengelosestraat 49, 7256 AB  Keijenborg • Tel. 0575-463357, Fax 0575-465000
papekunststoffen@hetnet.nl

Kunststof Kozijnen • Aluminium Kozijnen
Zonwering • Gevelbekleding
Beglazing • Garagedeuren

LEDENVERGADERING

BUURT EN VERENIGINGSGEBOUW

VELDHOEK

HET BESTUUR VAN HET BUURT EN

VERENIGINGSGEBOUW NODIGT HAAR

LEDEN UIT TOT HET BIJWONEN VAN

HAAR JAARLIJKSE LEDENVERGADERING.

DE VERGADERING WORDT GEHOUDEN

OP 15 APRIL 2009 IN HET BUURT EN

VERENIGINGS GEBOUW 

KAPERSWEG 4

VELDHOEK

AANVANG 20.00 UUR

  Verkoop bij inschrijving 
perceel landbouwgrond gelegen aan de
Hummeloseweg / Eeltinkweg te Zelhem

 groot 6.58.10 ha.

 perceel landbouwgrond aan de Meeneweg / 
Wolfersveenweg ( nabij huisnr 27) te Zelhem

groot 3.80.55 ha.

Bieding(en) uiterlijk dinsdag 26 mei 2009 

Nadere informatie te verkrijgen bij:

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
Tel: 0575-441331  www.lomanvastgoed.nl

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 11 april
in het café

Finale
Hengelse
Embassy

in de discotheek

DJ Martijn

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!




