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Bedrijfsleider Timme Koster: ‘Dit jaar
bestaat het zwembad 75 jaar en dat
wordt de gehele zomer door, met tal
van activiteiten gevierd. Te beginnen
op 25 april. Er is voor iedereen van al-
les te doen. In een opgeblazen bal over
het water ‘lopen’, een stormbaan in
het water. Verder is er met behulp van
het duikteam Big Bubbles uit Zutphen
een wedstrijd ‘tegeltjes duiken’ etc.
etc. Wij spreken Timme Koster op een
zonnige woensdagmorgen. Rondom
het bad, één al bedrijvigheid, het bas-
sin, gazons, terras e.d. Alles wordt on-
der handen genomen, het geheel
moet er immers voor de opening spic
en span uitzien!

Timme: ‘De firma Ruiterkamp legt
momenteel de laatste hand aan de re-
novatie van de bovenrand van het die-
pe bassin. Ondanks de kou en de soms
extreme sneeuwval, hadden we de af-
gelopen wintermaanden minder scha-
de dan voorgaande winters. We heb-
ben bewust iets meer water in het bas-
sin laten staan. Bij minder water en
het is door de weersomstandigheden
toch vochtig, is de kans aanzienlijk
groter dat je door bevriezingen meer
schade oploopt. Wat je trouwens aan
de buitenkant niet ziet, feit is wel dat
ik de afgelopen maanden ook zeer ze-
ker drie weken bezig ben geweest met
het onderhoud van de machinekamer.
Metselwerk, schilderen en het onder-
houd aan de machines zelf. Verder is
er aan de achterzijde van het bad het
‘waterwerk’ opgeknapt. Daar kunnen
de kinderen straks ‘kastelen bouwen’
en lekker met water kliederen’, zo
zegt Timme.

Het afgelopen weekend is het bad vol-
gepompt met bronwater. Een water-
temperatuur van circa 12 graden, dat
richting aanstaande zondag oploopt
naar 23,5 graad. De temperatuur die
‘staat’ voor een verwarmd bad. Intus-
sen is men op het bad ook druk bezig
geweest met het schoonmaken van de
kantine en de badhokjes. Op het terras
is een ‘dak’ met platanen aange-
bracht. ‘Dan kunnen de moeders bij
extreem warm weer in de schaduw
zitten’, zo zegt Timme Koster met een
brede grijns. Onderwijl hij met veel
enthousiasme vertelt over het ‘reilen
en zeilen’ van het bad, wordt er be-
zoek aangekondigd.

En wel Marian Bannink, in haar vrije
tijd instructrice van de reddingsbriga-
de Lochem. Ze kwam speciaal naar
Vorden om met Timme Koster een af-
spraak te maken voor een bezoek van
de ‘ brigade’ aan het badpersoneel van
het zwembad ‘In de Dennen’. Dan
wordt het personeel namelijk ‘bijge-
spijkerd’ voor ‘reddend zwemmen’.
Timme Koster: ‘Wij hebben het ko-
mend seizoen circa 24 parttimers op
het bad die zich bezig houden met het
toezicht, het geven van zwemles, de
kassa, bediening, noem maar op. 

Het is een vereiste dat deze medewer-
kers een certificaat ‘zwemmend red-
den’ hebben. Het merendeel (20 mede-
werkers) hebben dit certificaat al , zij
krijgen ieder jaar ‘bijscholing’. De vier
nieuwe medewerkers worden door de
reddingsbrigade opgeleid’, zo zegt hij.
Marian Bannink: ‘Wij leggen met na-
me het accent op reddingsoefeningen.

Hoe haal je iemand uit het water, wel-
ke hulpmiddelen heb je nodig etc. Wij
doen ons werk onder auspiciën van de
reddingsbrigade Nederland. Het is ab-
soluut geen overbodige luxe dat het
personeel in de Nederlandse zwemba-
den deze verplichte zwemtest onder-
gaat. Je staat er versteld van hoe ge-
makkelijk ouders soms zijn. Kinderen
van vier jaar die ze bij het zwembad
achterlaten en dan zeggen ze tegen
een ouder broertje of zusje van acht
en ‘goed op de kleine passen hoor’.
Onbegrijpelijk , maar het gebeurt wel. 

Het personeel in de zwembaden moet
dus altijd zeer alert zijn’, aldus Marian
Bannink. Zoals gememoreerd staan er
de komende zomer i.v.m. het jubile-
um tal van activiteiten op het pro-
gramma alsmede de gebruikelijke din-
gen zoals de zwemvierdaagse vanaf
maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni).
Verder op woensdag 7 juli ‘Expeditie
In de Dennen’. Zaterdag 7 augustus
wordt er een Indianenkamp georgani-
seerd. Verder staan er nog verschillen-
de andere evenementen zoals b.v.
Moonlightswimming, op de rol. Vol-
gende week wordt gelijk begonnen
met het geven van zwemlessen. Tim-
me koster: ‘Vorig jaar konden we ruim
60.000 bezoekers verwelkomen. Hope-
lijk wordt het weer een mooie zomer.
Wat zou het prachtig zijn wanneer
we wederom een dergelijk aantal
bezoekers zouden trekken. Wij zijn er
helemaal klaar voor’!

Zondag 25 april gratis toegang opening zwembad

Timme Koster: 
'We zijn er helemaal klaar voor'

Vorden - Nog een paar dagen (zondag 25 april) en dan wordt om 12.00 uur
het zwembad ‘In de Dennen’ officieel geopend. Wel een bijzondere ope-
ning, want burgemeester Henk Aalderink zal als eerste een duik in het
verwarmde bad nemen! De bezoekers hebben die middag gratis toegang.
Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt er zelfs gratis koffie/thee of een frisdrank
geserveerd.

Op de voorgrond Timme Koster

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

4 Geraniums

€5.00

FLORYN 
JONGE JENEVER
liter van 11.99 voor 9.99
DE KUYPER 
ORANJE BITTER
van 7.29 voor 5.99
THEMBI WIJNEN
ZUID-AFRIKA
Shiraz, Merlot, Chenin Blanc
of Sauvignon Blanc
fles à 75 cl 6.99
6 HALEN = 4 BETALEN!

Mitra Slijterij
Sander Pardijs
Dorpsstraat 22 • 7251 BB Vorden

Tel. 0575 554264

Deze week 
bij Contact

Bezorgen? Het kan
bij Plus. Bestellen
via mail of online,
geen probleem!

Speklappen kilo € 4.49

Gevuld stokbrood
Ambachtelijk bereid per stuk € 2.25

Nieuw bij Plus:
BEEMSTER KAAS

Plus beleef het verschil!
Alleen bij Plus Hans Eland

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

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur ds. H. Westerink.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 april 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 april 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 april 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor. 
Zondag 25 april 10.00 uur Woord-/communieviering dames-
koor.

Tandarts
24-25 april 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. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Alleen op afspraak.

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

Vlaai van de week

Bosbesbavaroisevlaai  € 6,55

6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

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

Deze week

• Luikse wafels 2 st. € 1,50

• Voorjaarsslofje € 6,95
met appel en room

Aanbiedingen geldig van di. 13 april t/m za. 24 april.

Afslanken met eiwit
onder professionele

begeleiding:
bel 0575 - 46 32 05

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Dagmenu’s
21 t/m 27 april

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

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

Woensdag 21 april
Mosterdsoep / Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen en
rauwkostsalade.

Donderdag 22 april
Hachee met rode kool en aardappelpuree / tiramisu met slagroom.

Vrijdag 23 april
Groentesoep / Victoriabaars met pesto saus, pasta en rauwkost-
salade.

Zaterdag 24 april (alleen afhalen/bezorgen)
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag 26 april
Runderbouillon met flensjes / Spies Hawaï van kipfilet en ananas,
kerriesaus, aardappelen groente.

Dinsdag 27 april
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Te huur: per direct half
vrijstaande bungalow Zel-
hem. € 550,- excl. per
maand. Tel 06 17552141

�

Te Koop: Grijze Kees-
honden pups, stamb. lief bij
kinderen, fel op ongedierte,
goed waaks. Tel.:
0653706060.

�

Goed verzorgde paar-
denstalling aangeboden tus-
sen Zelhem en Doetinchem
0314381219 of info@zwalu-
wenborgh. nl of www.zwalu-
wenborgh.nl

�

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

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

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

Te huur per direct tijd.
woonruimte: comf. chalet op
rustige lokatie vlakbij Ruurlo.
Huurprijs €395,- excl. p.m.
0573-451441

�

Ayurvedische Massage
bij Praktijk Dorine.
Deze massagetechniek komt
uit India en werkt zowel licha-
melijk als emotioneel.
Het laat de energie stromen
waardoor spanningen kunnen
oplossen en wegvloeien.
Doordat ik ben aangesloten bij
de beroepsvereniging BATC
worden de kosten veelal ver-
goed door de ziektekosten-
verzekering. Voor info zie
www.praktijkdorine.nl 

Praktijk voor natuur-
geneeskunde DORINE
de Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 0575-463122

Gezocht: overdekte stal-
ling paardentrailer in Ruurlo
of directe omgeving. Hoogte
ca. 2.80m 0573-459904 of
06-53642327

�

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

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

�

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

Te koop wegens beëindi-
ging: Caravan - FENDT JO-
KER-510TF, bouwj. 1998,
gew: 1200 kg, mover (Reich),
rondzit, en 2 pers.bed, af-
zuigkap, boiler, ringverwar-
ming, koelkast, toilet, extra
serv. luik, sat,-tv, Alko koppe-
ling met stabilisator, 2 voor-
tenten, fietsenrek voor en
achter. Door dealer en eigen-
aar zorgvuldig onderhouden.
Prijs € 5000,--. Tel. 0314-
622113.

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Dankbetuiging

Langs deze weg wil ik iedereen die mijn 65ste ver-
jaardag tot één mooie dag heeft gemaakt en ge-
holpen bij de voorbereiding en door hun werk-
zaamheden hartelijk dank zeggen. Ook voor be-
zoek, cadeaus, gelukwensen, bloemen, etc.

Jos Herfkens
April 2010
Z.E. weg 64
7223 DJ  Baak

Wij,

Gerda en Henk Langenhof
zijn 40 jaar getrouwd.

Dit vieren wij op zaterdag 1 mei 2010 in zaal “Den
Bremer”, Zutphen-Emmerikseweg 37 te Toldijk.
Receptie van 14.30 tot 16.00 uur.

Resedastraat 2
7221 AT Steenderen
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Een woord, een gebaar of een kaart, dat doet je goed,
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet. 

Langs deze weg willen wij u bedanken voor de
vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook,
na het overlijden van onze lieve moeder en oma. 

Hentje Zweverink-Olthof 

Kinderen 

Klein- en achterkleinkinderen 

Hengelo Gld, april 2010

Cursus Touch for Health 1
Binnenkort start ik weer met
een cursus Touch for Health 1.
Deze cursus wordt op 6 och-
tenden (in overleg) gegeven
van 9 uur tot 12.30 uur.
Wat is Touch for Health?
Touch for Health is een metho-
de die spier- en energiever-
sterkend werkt. Zo kunnen
met behulp van manuele
spiertesten, spierzwaktes en
energieblokkades worden op-
gespoord, die met een een-
voudige techniek kunnen wor-
den gecorrigeerd. Touch for
Health is ontwikkeld als zelf-
hulp methode. Iedereen kan
het leren! Voor meer informa-
tie over mijn praktijk zie
www.praktijkdorine.nl.
Aanmelden voor de cursus
kan telefonisch of via e-mail:
tebrake@chello.nl
Praktijk voor natuur-
geneeskunde DORINE
de Heurne 49
7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 0575-463122

Hoera!
Onze jongste telg is geboren.

Wieke
14-04-2010
is 53 cm lang
weegt 4140 gram

Gerard en Martine
Rick, Bowen,
Thomas, Nino,
Indy en Oma Willemien

We staan niet altijd stil
bij het woord “samen”.
Maar het is een groot gemis
als “samen” uit je leven is.

Intens verdrietig hebben wij vandaag thuis in haar
eigen vertrouwde omgeving afscheid moeten ne-
men van mijn lieve vrouw en onze geweldige en
zorgzame moeder

Ans Hendriks-Tankink
echtgenote van Gerard Hendriks

25-09-1959 18-04-2010

Gerard Hendriks

Sven
Daphne

Het Stroo 19, 7251 VA Vorden

Ans is thuis.

De avondwake wordt gehouden op donderdag 22
april om 19.00 uur in de parochiekerk Christus Ko-
ning aan het Jebbink 8 te Vorden.

Hierna kunt U thuis afscheid van Ans nemen.

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 23 april om
10.30 uur in de parochiekerk Christus Koning. Aan-
sluitend volgt de begrafenis op de Algemene Be-
graafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Na afloop is er een samenzijn met de familie bij Ho-
tel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Mocht U geen persoonlijke uitnodiging hebben ont-
vangen, dan kunt U deze advertentie als zodanig be-
schouwen.

GROTE SCHUURVERKOOP

gebruikte goederen 24 april

10.00-16.00 Kempersweg 15

7156 RB Beltrum

Op 1 mei 2010 zijn wij

Dick Onstenk
en

Gerrie Onstenk-Meijerink
40 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit voor
onze receptie op zaterdag 1 mei van 15.00 tot 17.00
uur bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 in Vorden.

Ons adres:
Ruurloseweg 43
7251 LA  Vorden

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

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

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

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het over-
lijden van 

Ans Hendriks

Wij wensen Gerard, Sven, Daphne en familie heel
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Vrienden: Rik en Elodie Tim en Manouk
Renz en Sanne Bas
Bart en Sophie Chiel en Lindsay
Joris Tim en José
Maarten en Ester Jeroen
Jorrit en Nienke Stefan en Janneke
Niels en Monique

Vorden, 18 april 2010

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het over-
lijden van ons dierbare en enthousiaste koorlid 

Ans Hendriks

Wij wensen Gerard, Sven, Daphne en verdere
familie heel veel sterkte.

Vokate

“Mother mother tell your children
That their time has just begun.
There are wars that can’t be won.”

Bon Jovi

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van onze buurvrouw

Ans Hendriks

Wij wensen Gerard, Sven, Daphne, verdere familie
en vrienden veel sterkte met dit verlies.

De buren van Het Stroo
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‘Het valt in Gelderland nog mee’

‘Cultuur is heel belangrijk, 

inspireert en brengt mensen bij 

elkaar. De afgelopen jaren is er 

veel geïnvesteerd in kunst en 

cultuur. Toegankelijk gemaakt 

voor alle doel- en leeftijdsgroepen.

Nu moeten we er efficiënt mee 

omgaan. Investeren in projecten 

die getoetst worden op effecten.’

Angela Scholten, fractie CDA 

‘Als op alle cultuur bezuinigd zou 

worden, dan zou het een stuk 

saaier zijn in Gelderland!  De SP 

vindt dat het beschikbare geld niet 

alleen naar festivals voor een klein 

publiek moet gaan, maar zeker 

ook naar jeugdtheater, fanfares en 

poppodia.’

Margriet Bleijenberg, fractie SP

Bezuinigen? Begin maar 
met cultuursubsidies!

‘Heerlijk eropuit met een picknickmandje!’

Jij mag het zeggen. Grijp die kans!

Het Gelders Debat op dinsdag 18 mei in het Posttheater in Arnhem 

gaat over jong zijn in Gelderland. De leden van Provinciale Staten 

van Gelderland willen hierover graag met jongeren in gesprek. Wat 

moeten politici doen om ervoor te zorgen dat het leven hier ook na alle 

bezuinigingen nog aangenaam is? Het is jouw toekomst. Jij mag het 

zeggen. Grijp die kans!    

Tijdens deze avond komen twee stellingen aan bod en een open vraag. 

De eerste stelling gaat over verplichte stageplekken in het bedrijfsleven 

voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond. De provincie zou 

dit moeten kunnen eisen, omdat ze de economie steunt met subsidies. 

De tweede stelling, over bezuinigen op cultuursubsidie, wordt ook 

hiernaast voorgelegd aan twee statenleden en er kan bovendien op 

worden gereageerd op www.gelderland.nl/geldersdebat. Daar kun je 

ook een cijfer geven voor het leven in Gelderland. Tijdens het debat 

presenteren we de resultaten en enkele Gelderse politici reageren erop. 

Kijk ook op www.jongingelderland.nl, de speciale site voor jongeren en 

zorg dat je erbij bent!

Meer informatie bij Joost de Wals, T (026) 359 90 82 of j.de.wals@prv.gelderland.nl

Uitslag dubbele prijsvraag

Regiodag provincie Gelderland in 
Achterhoek – Liemers

De vraag in de publicatie Gld.leeft luidde: Waar wordt de 

Gelderse regiodag dit jaar gehouden? 

Het antwoord is in Achterhoek – Liemers. Uit de honderden 

goede inzendingen via e-mail en TNT trokken we de namen 

van H. Hermans, Doetinchem; Joop Til, Arnhem; mw. M Es, 

Nijmegen; Alie Westerhof, Doesburg; Henriëtte Jansen, 

Gendringen en H. Lansing, Haaften. Zij hebben de Capitool 

reisgids Gelderland inmiddels ontvangen.

De vraag in Gld.dichtbij 2 luidde: Hoeveel gemeenten zijn er 

in de provincie Gelderland en in welke edities verschijnt de 

informatiekrant Gld.leeft? 

Antwoord: Gelderland heeft 56 gemeenten en Gld.leeft verscheen 

in de edities Rivierenland, Veluwe, Achterhoek en Stadsregio 

Arnhem Nijmegen. De winnaar is Peter Dede uit Arnhem. Hij 

heeft zijn prijs inmiddels ontvangen. Alle prijswinnaars van 

harte gefeliciteerd. Alle andere inzenders een volgende keer meer 

succes!

Zaterdag 12 juni van 11.00 tot 16.00 uur is de Gelderse regiodag 

in Achterhoek en Liemers. In Duiven, Winterswijk, Doetinchem, 

Eibergen, Groenlo, Lievelde, Warnsveld en ’s-Heerenberg is er 

deze dag van alles te beleven aan kunst, cultuur, natuur en 

techniek. Binnenkort staat het hele programma op de site.

Meer informatie bij Cynthia Keijzer, T (026) 359 95 98 of e-mail: 

c.keijzer@prv.gelderland.nl of www.gelderland.nl/regiodag

De komende weken worden er twee nieuwe 

fietspaden geopend in de Achterhoek. Op 5 juni het 

pad van Keppel naar Doetinchem langs de Oude IJssel 

en 3 mei het fiets- en wandelpad van Olburgen naar 

Bronkhorst langs de IJssel. Weer zoveel kilometer 

fietsplezier voor Marit Nijstad (1970) en haar dochter 

Julia (2002) uit Zutphen! Marit Nijstad: ‘Fietsen 

is lekker buiten bewegen voor de kinderen en 

ook voor ons. We wonen in zo’n mooie omgeving 

om te fietsen. ’s Zomers heerlijk eropuit met een 

picknickmandje!’ De provincie Gelderland investeert 

miljoenen in fietspaden samen met het Waterschap 

Rijn en IJssel,recreatieschappen, de Europese Unie en 

gemeenten. 

Meer informatie bij Ine Haanappel, T (0314) 62 50 00 

of i.haanappel@prv.gelderland.nl 

www.achterhoek.nl en www gelderland.nl/fiets

Luc Wermers (1978) is vormgever in Arnhem en hij heeft 

in opdracht van de provincie een film over reclame langs 

snelwegen gemaakt, omdat de provincie iets tegen de 

‘verrommeling’ van het landschap wil doen. Hij vindt dat er 

eigenlijk een éénduidige spelregel moet komen voor reclame 

langs de snelwegen: ‘Het valt in Gelderland vergeleken met 

Utrecht nog mee. Maar langs de A2 is het bijvoorbeeld bar 

en boos.’ Iedereen die dit leest kan zich over verrommeling 

uitspreken. Wil je je mening geven? Bekijk de film op 

www.geldersbouwmeesterschap.nl en reageer op de stelling 

Worden we echt blij van reclame-uitingen langs de snelweg? Of is het 
gewoonweg verrommeling? . 

Meer informatie bij Irma Bijker, T (026) 359 86 92 of 

i.bijker@prv.gelderland.nl

Reageer op www.gelderland.nl/geldersdebat

actueel

Op 18 mei discussiëren over je toekomst in Gelderland    (foto R.U. Kleering van Beerenbergh)

Marit en Julia Nijstad houden van fietsen in de Achterhoek, hun woonomgeving

Luc Wermers bij een goed voorbeeld van reclame langs de snelweg in Ede
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actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Tevens houdt men enkele quizjes,
"hoofdbrekers" waar men in groeps-

verband heerlijk mee aan de gang
mag gaan. Er zijn weer leuke prijsjes te
winnen. Het belooft dus een heel
gezellige middag te worden. 

De middag is zoals gewoonlijk in het
Ludgerusgebouw.

Seniorensoos
Wichmond-Vierakker - De volgen-
de activiteit is op 28 april: "Senio-
rensoos Sjoelkampioenschappen
Wichmond/Vierakker!!"

Deze speciale dag  is voor iedereen die
nader kennis wil maken met Toon-
kunst en aan den lijve wil ondervin-
den hoe het is om in een groot koor te
zingen. Onder deskundige begelei-
ding zullen workshops worden gege-
ven, scratchliederen worden ingestu-
deerd en vindt er in de namiddag zelfs
een miniuitvoering plaats in het Ber-
kel theater van bovengenoemde
school, deze is gratis toegankelijk voor
publiek. Uitgevoerd zullen worden: La-
crimosa uit "Requiem", W.A. Mozart,
Jesu, bleibet meine Freude, J.S. Bach,
Kyrie uit "The Mass for Peace", K. Jen-
kins, O Fortuna uit "Carmina Burana",

C. Orff. Aanmelden kan zowel telefo-
nisch bij mevrouw  Leonore Sonn, se-
cretaris van Toonkunst tel. 0575 54561
als ook via info@toonkunstzutphen.nl

of leonore.sonn@gmail.com
Voor het volledige programma kan
men de website raadplegen:
www.toonkunstzutphen.nl

Meezingdag Toonkunst Zutphen
Zutphen - Toonkunst Zutphen, een
gemengd koor met een lange tradi-
tie op vocaal gebied in de regio, or-
ganiseert een meezingdag op za-
terdag 24 april a.s. in de Boven-
bouw van Vrijeschool de Berkel,
Weerdslag 14a.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

APRIL
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Stampertje MAF-Nederland,

vliegorganisatie
23 ANBO: Voorlichting over de voe-

ding van de oudere mens in zaal 't
Stampertje

28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNSTAGENDA VORDEN
t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden
11 mei Lezing over fotografie Henk

Hilferink in Bibliotheek

De tentoonstelling “REFLECTIE”, die
op dat moment te zien is in de galerie
van de Bibliotheek, speelt hierin ook
een rol. Entreekosten € 1.50 (incl. kof-
fie-thee).
Vrijdagmiddag 14 mei wordt er tussen

14.00 en 16.00 uur een workshop ge-
houden over ‘wichelroede lopen’.
Het wordt in de praktijk gebruikt bij
het opsporen van verborgen water-
bronnen, metalen, edelstenen of ande-
re objecten in de bodem, wat als aard-
stralen wordt aangeduid.
Als de wichelroede beweegt, dan weet
je dat je aardstralen hebt gevonden.
Onder leiding van de bekende wichel-
roede specialist Jan Peppelman uit
Vorden kan men deze middag ontdek-
ken of en welke aardstralen er rond de
bibliotheek aanwezig zijn!

Wichelroede lopen in
bibliotheek
Vorden. Dinsdag 11 mei wordt tij-
dens de Kunst10daagseBronck-
horst (7 t/m 16 mei 2010) om 20.00
uur in de bibliotheek Vorden een
lezing gegeven door fotograaf
Henk Hilferink. De lezing heeft als
titel: Wat maakt een foto tot kunst?

Om 19.30 uur staan de kerkdeuren
van de prachtige Remigiuskerk aan de
Kerkstraat te Hengelo (Gld.) wagen-
wijd open om de vele belangstellen-
den voor dit benefietconcert binnen te
laten. Organist Herman Lubbers zal
eveneens aan dit concert meewerken.
Het concert zelf begint om 20.00 uur.
De ellende in Halti, wie heeft de beel-
den en de berichtgeving daarover niet
gezien of gehoord?
Eén van deze berichten, gelezen in
een parochieblad van februari jl. trok
de aandacht van het Gospelkoor. Het
waren de woorden van Pater Wim

Boksebeld uit Raalte, die al veertig
jaar werkt voor het onderwijs aan
straatkinderen in Halti. Hij schreef:
“Het werk, onze scholen liggen in
puin. Tijd om te treuren om de doden
is er niet. Nu zorgen we met man en
macht, dat we kunnen overleven. En,
hoe raar het ook klinkt, nu: we moe-
ten vooruit, opbouwen”. Na deze
woorden van Pater Wim Boksebeld
heeft het Gospelkoor Inspiration ge-
meend een andere invulling aan haar
35-jarig jubileum te moeten geven.
Door het organiseren van een aantal
benefietconcerten kan men Pater
Wim Boksebeld en zijn straatkinderen
een klein beetje op weg helpen, zo was
de gedachte. Voor meer informatie
over de concerten en het organiserend
Gospelkoor kan men terecht op de
website www.inspirationvorden.nl of
mailen info@inspirationvorden.nl

Benefietconcerten Inspiration

Belangstelling neemt toe
Vorden - Zaterdagavond 24 april zal
gospelkoor Inspiration voor de
derde keer een benefietconcert
houden. De eerste werd gehouden
in Geesteren, de tweede in Zutphen
en nu de derde in Hengelo (Gld.).

Er hadden zich voor dit toernooi maar
liefst 18 teams ingeschreven, onder-
verdeeld in heren, dames en een ge-
mengde klasse. Alle tafels, die netjes
in de Kapel stonden opgesteld, werden
na afloop naar buiten getranspor-
teerd. Onder het genot van een pilsje

en de inmiddels beroemde Wilden-
borchse knakworst (nu met brood)
bleef men nog een poos gezellig bij-
een.

De uitslagen waren als volgt: Heren: 1
Stokkink I met 43 schoten en 77 me-
ter, 2 Delden 46 schoten en 46 meter,
3 Wildenborch I met 50 schoten en 41
meter, 4 Stokkink II met 52 schoten en
25 meter. Gemengde klasse: 1 Arfman
57 schoten en 5 meter, 2 Sophialaan
61 schoten en 60 meter, 3 Anbo 61
schoten en 1 meter. Dames: 1 Wilden-
borch 66 schoten en 7 meter.

Stokkink wint klootschiet-
toernooi Wildenborch
Wildenborch - Een stralend zonne-
tje, geen wind en een temperatuur
van 18 graden. Ideale omstandig-
heden tijdens het klootschiettoer-
nooi dat afgelopen zondag in het
buurtschap Wildenborch werd ge-
organiseerd.

Tijdens een bestuursvergadering
droeg Lindenschot de voorzittersha-

mer over aan zijn opvolger Harrie
Lichtenberg (zie foto)

Nieuwe voorzitter

Vorden - De marktvereniging Vorden heeft afscheid genomen van voorzit-
ter Jan Lindenschot.

OP DE FOTO
Staand van links naar rechts.
trainers: Mark Droppers (Hans Leunk
en Arjan Bikkel niet op foto). Coach:
Bert Vrieler (niet op foto) Danielle
Brunnekreeft, Lizet Gotink, Angela

Vrieler, Cynthia Rouwenhorst, Wendy
Baakman en Rianne Lenselink.
Zittend van links naar rechts: 
Marjan Lubbers, Milou Ruiterkamp,
Linda Kettelerij, Janny Hartman en
Bianca Schuerink.

Kampioenschap Dash 
dames 5

Vorden - Wij zijn Dames 5 van DASH, spelen vierde klasse en zijn zaterdag
10 april kampioen geworden van de vierde klasse.

Kranenburg - Ratti moest in Barchem
aantreden tegen hekkensluiter SVBV.
Gelet op de uitslagen van de thuisclub
in de laatste weken, waren de Rattia-
nen gewaarschuwd. SVBV haalde wel-
iswaar weinig punten, maar leed ook
geen grote nederlagen. Toch was het
de thuisclub die beter startte. Slordig
balverlies op het Ratti middenveld leid-
de al in de eerste 10 minuten twee
doelpunten van SVBV in. Bij het eerste
doelpunt speelde de thuisclub de over-
talsituatie keurig uit. Slap ingrijpen bij
Ratti maakte de tweede goal mogelijk.
Ratti pakte na deze domper de draad
goed op en scoorde via Ruud Mullink
de aansluitingstreffer na een schitte-
rende aanval over veel schijven. Direct
daarop kreeg Ruud opnieuw een grote
kans, maar hij schoot over. In de rust
deed trainer Gijsberts een aantal om-
zettingen waarna Ratti de tweede helft
duidelijk de bovenliggende partij was.
Veel goede kansen wist de ploeg niet te
creëren. Keeper Bram Klein Haneveld
beleefde een erg rustige tweede helft
en hoefde slecht bij een hoekschop een
keer reddend op te treden. Kansen
voor onder ander Sandor Verkijk wer-
den niet benut waarmee Ratti een on-
nodige nederlaag leed. 
EIBERGEN 1 - RATTI 1 (DAMES)
Kranenburg - Met een stralende zon op
de achtergrond trapten de dames van
Eibergen af tegen Ratti. Ratti begon do-
minant aan de wedstrijd. Binnen tien
minuten wist Ratti op voorsprong te
komen. Kelly Peters verzorgde een pass
op spits Marieke Tuinman. Zij speelde
haar eigen man vrij en met links werd
er zeer beheerst afgerond. 1-0. De gehe-
le eerste helft was er veel balbezit van
Ratti en werd er veel op de helft van Ei-
bergen gevoetbald. Echter de beheer-
sing en controle ontbrak in de afron-
ding, waardoor de voorsprong bleef
steken op 1-0. Daarentegen wist Eiber-
gen in de blessuretijd van de eerste
helft uit een kluts toch de bal het net
in te krijgen. 1-1 Een kwartier na rust
beleefde de ratti dames een déjà vu.
Een bal werd niet goed weggewerkt en
Eibergen profiteerde. Hiermee kwa-
men ze op een 2-1 voorsprong. 

Na een half uur spelen wist Kim Heuve-
link zich door de achterhoede te ma-
noeuvreren en schoot onthoudbaar
voor de keepster op het doel. 2-2. Hier-
na bleef Ratti druk zetten, maar Eiber-
gen wist tot het laatste fluitsignaal een
punt veilig te stellen en Ratti moest ge-
noegen nemen met een punt. De eind-
stand bleef 2-2. Aanstaande zondag
thuis tegen Neede.

UITSLAGEN
Ratti B1GD- FC Eibergen B4: 3-2 
Ratti D1G- SP Eefde D2G: 1-7 
Ratti E1G- Witkampers E3: 1-7 
Ratti 2(zon)- Lochuizen 2(zon): 
2-Ratti 3(zon)- HC '03 5(zon): 0-8 
AD '69 B2- Ratti B1GD: 10-0
AZSV 11(zat)- Ratti 5(zat): 5-2
VVO C4- Ratti C1GD: 6-0
AZC E8G- Ratti E2G: 8-11
Gaz Nieuwland F3G- Ratti F1G: 6-0
SVBV 1(zon)- Ratti 1(zon): 2-1
Lochem SP 6(zon)- Ratti 4(zon): 5-0
FC Eibergen DA1- Ratti DA1: 2-2

R a t t i
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3. Pseudo-koningin op bevrijdingsfeest 1995.
V.l.n.r: Betty Schurink; Johan Norde; Anke Leferink-Duistermaat; 
met microfoon Jan Rigterink; mw. Groot Nueland; mw. Klein Obbink; 
de pseudo-koningin Ingrid Heering; Wim Kornegoor.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 44 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Optocht!

1. Toneelstuk: Een beeld van een man Jong Gelre 1971.
Achterste rij: Evert Klumper, Gerrit Korenblek, Geesje Leunk, 
Dirkje Decanije, Jan Gotink, Anneke Arfman, Appie Klein Brinke. 
Voorste rij: Henk Broekgaarden, Marietje Kornegoor, Annie Krimp, 
Harry Wagenvoort, Rinus Pelgrum, Elsbeth Broekgaarden en 
Reint Mennink

3

2



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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

ookk sterkk inn het
periodieke werk!

Alss uu regelmatigg iets
tee meldenn heeftt ... www.bouwmarkt-heijink.nl

PRODUCTIEMEDEWERKERS 
Voor onze opdrachtgever, Stegeman
Kunststoffen te Lochem, zijn wij op zoek naar
productiemedewerkers. Voor deze functie is
het van belang dat je ervaring hebt in de pro-
ductie en dat je bereidt bent om in een drie
ploegen dienst te werken. Daarnaast dien je in
de directe omgeving van Lochem woonachtig
te zijn. Ben je betrouwbaar, wil je graag wer-
ken en ben je een echte aanpakker? Reageer
dan nu!

Match 4U verzorgt de werving & selectie voor
Stegeman Kunststoffen te Lochem, reageren
kan via onderstaande contactgegevens.

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

Uitnodiging!

Beste zwemmers, oud collega’s,

oud bestuursleden en geïnteresseerden,

Ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan

willen we u graag uitnodigen op 25 april

voor de feestelijke opening van zwemseizoen 2010. Tussen 12.00 en 14.00

uur is iedereen welkom voor een kop koffie met een taartje en verwelkomen

wij ook onze Burgemeester. Na het welkomstwoord van onze voorzitter kun-

nen we met een duik een mooi nieuw seizoen beginnen. Komt u ook?

We zijn open van 12.00 tot 17.00 uur om te zwemmen en

de toegang is gratis.

Ook is er nog: Een stoere stormbaan, kunnen jullie ook

over het water lopen in de Aquabubbles en kunnen jullie

met duikteam Big Bubbles de nieuwe tegels onderwater tel-

len voor de prijsvraag.

Prijsvraag

Hoeveel nieuwe blauwe tegels zitten er in het zwembad? ........................................................................

Hoeveel liter verwarmd zwemwater zit er in het zwembad? ...................................................................

Naam: ............................................................................................................................... .........................................................................

Lever de coupon in op 25 april bij de kassa en onder de beste oplossingen verloten

wij voor: 1 volwassene 75 koppen koffie (koffiekaart voor het hele seizoen)

1 kind 75 ijsjes (ijskaart voor het hele seizoen)

ZW
EM-RECREATIEBAD

75 JAAR

,,IN DE DENNEN’’

Oude Zutphenseweg 7  •  7251 JX  Vorden  •  Tel. (0575) 55 12 03

Vol smaak:
Hollandse kasboontjes 500 gram 2,99
Nieuwe oogst 
Satsuma mandarijnen 15 stuks 2,49
Hollandse grote krop sla p. st. 0,99

Weekaanbiedingen:
Ananas 
heerlijk zoet          p. st. 1,49 of gesneden 1,99
Combi pakket, lekker makkelijk!
500 gram voorgegaarde kriel +
400 gram gesneden wokgroenten 3,79

Uit eigen keuken:
Heerlijke tuinbonenschotel
Tuinbonen + room aardappelen + gehakt p.p. 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



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

Samen met het Graafschap College in
Groenlo heeft Kinderopvang Avontu-
rijn uit Ruurlo een traject uitgezet om
een kwalitatief goede gastouderoplei-
ding te ontwikkelen. Twee van de gast-
ouders hebben (versneld) een EVC tra-
ject gevolgd zodat het ROC Graafschap
College een gecertificeerd EVC aanbie-
der kon worden. Binnen zeer korte tijd
hebben Erna Bosvelt en Petra Welme-
rink uit Ruurlo van Avonturijn een
kwalitatief prachtig portfolio samen-
gesteld. Hierdoor hebben zij aange-
toond dat zij tal van competenties be-
zitten die de overheid noodzakelijk
acht voor het uitvoeren van goed gast-
ouderschap. Het ROC Graafschap Col-
lege in Groenlo was hiermee de eerste
EVC aanbieder in Nederland. 

Docenten van het college en Avontu-
rijn waren zeer tevreden over het re-
sultaat, daarna de onderwijs inspectie
nog. Ook deze bleek zeer onder de in-
druk van de kwaliteit van de mappen
en het aantal competenties dat bewe-
zen kon worden. Tijd dus voor een di-
plomering. 
Op 7 maart j.l. kregen Petra Welme-
rink en Erna Bosvelt al hun diploma’s
uitgereikt door Wilfried Rouwenhorst
van het Graafschap College. Zij wer-
den vorige week nogmaals gecompli-
menteerd over de inhoud van hun
portfolio. Nadat de handtekeningen
waren gezet was het officieel. De eer-

ste twee gastouders van Avonturijn
waren in het bezit van hun welver-
diende diploma Helpende Zorg en
Welzijn. Het is echter niet bij deze
twee gastouders gebleven. Donderdag
8 april mochten maar liefst achttien
gastouders het felbegeerde papiertje
in ontvangst nemen. De andere gast-
ouders van Avonturijn hebben in april
nog een eindgesprek en naar verwach-
ting gaan zij hun diploma ook beha-
len en zullen naar verwachting eind
mei hun diploma officieel in ont-
vangst mogen nemen. ,,Ik kan ik u ver-
tellen dat ik enorm trots ben op het
behaalde resultaat. Trots op u als gast-
ouders van Avonturijn. Immers: U al-
len bent inmiddels in het bezit van
het diploma Helende Zorg en Welzijn
en door u kunnen wij aan onze vraag-
ouders goed gastouderschap garande-
ren”, zo verklaarde directeur Yolanda
Bensink van Kinderopvang Avonturijn
tijdens de uitreiking. 

GOED PRODUCT
Ook was Bensink trots op de geweldi-
ge samenwerking met het Graafschap
College. ,,Met elkaar is er een goed
product neergezet en staan we hier nu
al met maar liefst achttien gediplo-
meerde gastouders en binnenkort
staan we hier weer om er nog weer 26
te feliciteren. Ik ben trots op ‘mijn be-
middelingsmedewerkers’. Zij hebben
immers veel tijd en energie gestoken

in het hele traject. Zij gingen voor hon-
derd procent slagingsgarantie en zo-
als dat er nu naar uit ziet gaan ze hun
belofte volledig inwisselen. Zij hebben
ondanks alle negatieve berichten in de
pers, steeds met heel veel enthousias-
me hun werkzaamheden verricht en
hadden alle vertrouwen in de kennis
en kunde van hun gastouders. Soms
was het wel eens flink zweten, veel ge-
mopper, maar uiteindelijk iedereen
zette er de schouders onder en ging
men ervoor. De bemiddelingsmede-
werkers hebben dit zeer gewaardeerd.
Er zijn prachtige portfolio’s ingele-
verd. Een document met een overzicht
van de gastoudercarrière.” Een docu-
ment wat donderdagavond vol trots
aan een ieder werd gepresenteerd. 

ALLE LOF
,,Erg bijzonder hebben wij ook de per-
soonlijke groei van de gastouders erva-
ren. Zij kregen terug te horen, dat zij
heel veel kwaliteiten in huis hebben
en dat door de scholing de gastouder-
opvang nu ook wordt gezien als be-
roep, iets wat niet iedereen maar zo
kan en mag doen. Daar heb je een di-
ploma voor nodig. Wederom hebben
we bevestigd gekregen dat de gastou-
ders van Avonturijn enorm veel kwali-
teiten bezitten. En dat resulteert nu in
een diploma Helpende Zorg en Wel-
zijn”, aldus een trotse directeur Ben-
sink. ,,Tot slot ben ik trots op het feit
dat ik hier nu mag staan om u dit al-
len te mogen vertellen, maar alle lof
en eer komt in mijn ogen toe aan de
bemiddelingsmedewerkers en aan de
gastouders want door jullie is al dit
werk verricht. Nogmaals van harte
gefeliciteerd.”

Samenwerking Avonturijn en Graafschap College

Gastouders van 
Kinderopvang Avonturijn geslaagd

Groenlo - Dat er rondom de Gastouderopvang een wetswijziging aan zat
te komen stond vast. Hoe het er uit zou moeten zien is heel lang onbe-
kend geweest. Halverwege 2009 kreeg de inhoud wat meer vorm. Alle gast-
ouders moesten door scholing een diploma Helpende Welzijn niveau 2
gaan halen of via een EVC- traject (Eerder Verworven Competenties) bewij-
zen dat zij voldoende competenties bezitten om aan dit niveau te voldoen.

Maar liefst achttien gastouders mochten vorige week het felbegeerde papiertje in ontvangst nemen.
De kinderpersconferentie en de meet
& greet met Anky van Grunsven is een
initiatief van Rabobank Graafschap-

Midden. De Rabobank is sponsor van
de Nederlandse paardensport. De sa-
menwerking tussen APD en Rabobank
Graafschap-Midden vloeit hieruit
voort. Meer informatie over de kinder-
persconferentie en de meet & greet
tijdens de APD 2010 is te vinden op
www.apdplaza.nl en
www.rabobank.nl/graafschap-midden

Sportheldin Anky van Grunsven
komt naar APD 2010
Zelhem - Olympisch kampioen An-
ky van Grunsven brengt een be-
zoek aan de APD 2010. Op zaterdag
22 mei geeft ze op het terrein van
de APD een kinderpersconferentie.

Het gaat een geheel muzikale dienst
worden. Dhr.P Piersma zal met zijn vo-

caal kwartet komen. dhr. H Lubbers
zal op het orgel spelen. 

Er zal veel gezongen worden en veel te
luisteren zijn.

4e zondagdienst
Veldhoek - Op zondagmorgen 25
april is er een 4e zondagdienst in
de kapel in de Veldhoek.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Hoesplaatse.

B. Hoeszittend.

C. Loperi'je.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Na een succesvol eerste jaar wordt ook
dit jaar weer een kalveropfokclubwed-
strijd georganiseerd. De organisatie
zoekt daarvoor kinderen in de leeftijd
van 6 t/m 16 jaar, die het leuk lijkt om
voor een periode van ongeveer 3
maanden een kalf te verzorgen. Om
zodoende op 21 augustus 2010 op de
eindkeuring te kunnen laten zien hoe
goed zij met hun kalf om kunnen
gaan, verzorgen en voorbrengen. Wie
het leuk lijkt en graag wil meedoen,
kan komen kijken op de instructieoch-
tend bij de familie Schennink aan de
Michelstraat 26a te Zelhem op 29 mei
2010. Aanvang 10.30 uur. 

Op deze ochtend wordt uitleg gegeven
wat nu precies de bedoeling is van de
wedstrijd. Een deskundige zal uitleg
geven over bijvoorbeeld het toilette-
ren, voorbrengen, kennis over het kalf
en de veterinaire aspecten. 

Voor verdere inlichtingen of opgave
kunnen belangstellenden contact op-
nemen met Henny Rietman, telefoon
(0575) 441313. 

Het liefst voor 1 mei aanstaande zodat
de organisatie een indicatie heeft over
het aantal kinderen dat op 29 mei kan
worden verwacht.

Kalveropfokclub Bronckhorst

Vorig jaar werd voor het eerst een Kalveropfokclubwedstrijd in de ge-
meente Bronckhorst georganiseerd. Dit was een groot succes. Vele kinde-
ren kwamen bij camping De Warnstee in Wichmond om te laten zien wie
het beste zijn/haar kalf had verzorgd en kon voorbrengen voor de jury.

Hengelo/Zelhem - Op vrijdag 30
april a.s. (Koninginnedag) zul-
len er in Hengelo G en in Zel-
hem geen weekmarkten gehou-

den worden.

De normale weekmarkten zijn al-
tijd op vrijdagmiddag.

Geen weekmarkt

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

De voorjaarsinzameling is weer
voorbij. In totaal werd er in Achter-
Drempt 325 kilogram kleding inge-
zameld, in Olburgen 175, in Steen-

deren 50, Baak 300, Vierakker 250
en Toldijk 110 kilogram kleding.
Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood levert al meer dan 40 jaar een
bijdrage aan het werk van Cordaid
Mensen in Nood. Ook in 2010 gaat
de opbrengst van de ingezamelde
kleding voornamelijk naar het
droogteproject in Kenia. Door het
realiseren van waterputten en -re-
servoirs worden de mensen gehol-
pen om de droge perioden door te
komen waardoor ze minder kwets-
baar zijn. Op www.samskledingac-
tie.nl staat meer informatie over de

andere projecten die worden ge-
steund. 
De vrijwilligers zijn van plan om op
termijn weer een kledinginzame-
ling te organiseren voor Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood. Om
de actie ook dan weer tot een succes
te maken, vragen zij iedereen vanaf
nu alweer de kleding hiervoor te be-
waren. Wie echter eerder kleding
beschikbaar heeft, kan dit in de
dichtstbijzijnde container of een an-
dere depot afgeven. Bel hiervoor
naar (073) 687 10 60 of kijk op
www.samskledingactie.nl.

Sam’s Kledingactie 10 april 2010

Opbrengst kledinginzameling
Bronckhorst - De kledinginzame-
ling van Sam’s Kledingactie voor
Mensen in Nood die in Toldijk,
Baak, Wichmond/Vierakker, Ol-
burgen/Rha, Steenderen en Ach-
ter-Drempt is gehouden, heeft
1210 kilo kleding opgebracht.
Sam’s Kledingactie wil iedereen
die hieraan heeft bijgedragen
hartelijk bedanken.
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Rob Noevers, de voorzitter van de
werkgroep Hengelopglasvezel leidde
het verhaal over de het glasvezelpro-
ject in. Dat begint bij Henk Vredegoor,
die op eigen initiatief op zoek ging
naar nieuwe ontwikkelingen en moge-
lijkheden op het gebied van telecom-
municatie en de bijbehorende infra-
structuur in zijn woonplaats Hengelo
Gld. Hij kwam uit bij de organisatie
Glashart, een Twentse onderneming
die zich bezighoudt met de aanleg en
exploitatie van glasvezelnetwerken in
Nederland. 
“Glashart levert een supermoderne,
supersnelle en betrouwbare glasvezel-
verbinding. Door het nu af te trappen
project, wat wij Hengelopglasvezel
hebben gedoopt, kunnen ook in onze
woonplaats op korte termijn actieve
provider-diensten, zoals telefonie, in-
ternet en haarscherpe en glasheldere
digitale radio en televisie worden aan-
geboden,” vertelt Rob Noevers. “In de
plaatsen waar Glashart een glasvezel-
netwerk ontwikkelt, openen ze een
Servicewinkel. Bij Expert Arendsen ge-
ven specialisten van Glashart informa-
tie over het glasvezelnetwerk, alsook
informatie over de mogelijkheden die
de providers de bewoners van Hengelo
kunnen bieden.” 

Initiator Henk Vredegoor legde uit
waarom hij wil overstappen naar een
glasvezelnetwerk. Vroeger kwam de
informatie binnen via slechts twee ko-
peren, getwiste kabeltjes, 100 jaar ge-
leden ontdekt door de Amerikaan Gra-
ham Bell als uitvinder van de telefoon.
In de 70er jaren werd de snellere coax-
kabel gelntroduceerd. “Die technolo-
gie zit echter aan het eind van zijn ca-
paciteit,” vertelt hij. Al 20 jaar wordt er
gewerkt aan snelle informatieover-
dracht via glasvezeltechnieken. Sinds
kort kan daar ook door particulieren
gebruik van worden gemaakt. 

“Interactieve diensten die tegenwoor-
dig mogelijk zijn, zoals video-on-de-
mand of uitzending gemist, zijn situa-
ties waarbij de abonnee terugmelding
moet doen naar het net, naar een aan-
bieder,” vervolgt hij. Daarvoor is meer

bandbreedte nodig. “Dat betekent tege-
lijkertijd dat vice versa diensten naar
andere situaties zoals bewaking, bevei-
liging, ouderenzorg, sociale contacten
in de buurt en bijvoorbeeld het intensi-
veren van digitale schoolborden, mo-
gelijk worden. Maar je moet wel een
kabelnetwerk hebben die dat kan.” 

In Ruurlo waren ze al ver gevorderd
met een glasvezelproject. “En toen
dacht ik: ‘Als het daar kan’. Wij zijn
hier ook vooruitstrevend, een gemeen-
te met een gemeentehuis met landelij-
ke furore, energiezuinig, duurzaam
etc. En dit is een project, daar had ik
wel zin in,” lacht hij. “Dus ik ben met
Glashart gaan bellen. Het was niet ge-
makkelijk om ze hiernaartoe te krij-
gen, want die mensen zijn hartstikke
druk.” 

Toch lukte het om ze in de huiskamer
te krijgen voor een gesprek over de
mogelijkheden, waarna hij een en-
thousiast gehoor zocht en vond in de
dorpsbelangenorganisatie Hengelo
Gld. Er werd een werkgroep gevormd.
Projecten in de omgeving, zoals En-
schede, Haaksbergen en Ruurlo wer-
den succesvol omdat de burgers het
wilden en het initiatief toonden.
“Daarnaast wil de Staatssecretaris
Heemskerk heel Nederland verglazen.
In 2020 moet dat klaar zijn,” weet Vre-
degoor. Er wordt bij alle lagere overhe-
den in Nederland op aangedrongen
om als antwoord op de crisis zo snel
mogelijk een glasvezelnetwerk uit te
rollen. Iets compleet nieuws geeft de
sociaal economische structuur een op-
pepper en biedt mogelijkheden om
weer vele jaren vooruit te kunnen. 

Uiteraard kost het wel veel geld.”Het
businessmodel klopt als er 40% bewo-
ners van het totaal aan woningaan-
sluitingen zich aanmelden. Dan krij-
gen we een ‘Go’ en gaat het netwerk
uitgerold worden,” legt hij uit. Con-
creet houdt dit in dat er sprake moet
zijn van minimaal 2.500 woningen.
“Onze doelstelling is wat optimistisch,
maar we gaan er voor: “Begin volgend
jaar glasvezelkabel in Hengelo, Vorden

en Zelhem’.” Of dit inderdaad realis-
tisch is, moet nog blijken. 

Glashart is bereid tot het investeren in
glasvezelinfrastructuren, maar wil
daarbij het financiële risico beheers-
baar houden. Dit betekent dat glasve-
zelnetwerken alleen worden aangelegd
als er voldoende animo bestaat onder
de bewoners van een bepaald gebied. 

“Wanneer gaan we beginnen? Eigen-
lijk is dit officieel de start,” vertelt Ar-
nold Grotenhuys, secretaris van de
werkgroep Hengelopglasvezel en
Dorpsbelang Hengelo. “Nu moeten we
gaan informeren. Via de pers, infor-
matiekranten die huis aan huis ver-
spreid gaan worden en aankondigin-
gen via mail en de website van de
dorpsbelangenorganisatie. Wij maken
een link van en naar de website van
Glashart. En er komen informatie-
avonden in Hengelo op maandag 17
en donderdag 20 mei, data voor infor-
matieavonden in de andere plaatsen
worden snel bekend. Daar kunnen be-
langstellenden verder gelnformeerd
worden en er is voor de mensen uit
Hengelo uitgebreid mogelijkheid tot
het stellen van vragen.” 

“Exacte bedragen kunnen we niet noe-
men, die zijn afhankelijk van de provi-
ders. Als je kijkt wat om ons heen ge-
beurt en de dingen vergelijkt, worden
marktconform, ofwel op het niveau
van huidige aanbieders in Hengelo
Gld. en omgeving, diensten aangebo-
den. Het zal ook niet zo zijn dat één
provider het alleenrecht krijgt, de OP-
TA en NMA bewaken dit,” weet hij.
“Voorinschrijving heeft een bijko-
mend voordeel, namelijk dat de aan-
sluitkosten vervallen. Dat wil niet zeg-
gen dat je nooit meer mee kan doen,
zo is het niet. Overal zullen tot de wo-
ningen de kabels gelegd worden. Later
is aansluiting wel op eigen kosten, die
is begroot rond de 300 euro.” 

De glasvezelkabel wordt als een ring
om een kern gelegd, waarna deze ver-
der de straten ingaat. Daarvandaan
‘schieten’ ze de kabel onder de grond
door naar de meterkast. Daar wordt
een klein doosje aangesloten, waar de
lichtsignaaltjes worden omgezet in
stroompjes. “Het enige wat de con-
sument gevraagd wordt, is voor een
jaar een contract te tekenen om de
diensten af te nemen via dit nieuwe
systeem. Daarna kun je het weer
opzeggen.”

Kern krijgt binnen een jaar glasvezel

Project HENGELOPGLASVEZEL
gestart

Hengelo - Afgelopen dinsdag 13 april werd het startschot gegeven voor het
project Hengelopglasvezel. Initiator Henk Vredegoor werkte de mogelijk-
heden voor het gebruik van glasvezel uit, nam contact op met de dorpsbe-
langenorganisatie van Hengelo Gld. en zo ging het balletje rollen. Inmid-
dels zijn de werkgroepen in de Bronckhorster kernen Hengelo, Zelhem en
Vorden, die gedrieën enthousiast in zee gaan met het Twentse bedrijf
Glashart. Naar verwachting zal in Hengelo Gld. In het voorjaar van 2011
het snelle internet gereed zijn.

Henk Vredegoor (r.) laat de kabel en het doosje voor de meterkast zien. Arnold Grotenhuys (r.) en Rob Noevers kijken toe.

De avond wordt ingevuld met een Kür
op muziek wedstrijd waar 12 regiona-
le- en nationale dressuurruiters in de
baan zullen verschijnen. De küren
worden gejureerd door Grand Prix ju-
ryleden Rita van der Meulen en Peter
Bonhof. De avond zal aanvangen met
een indrukwekkende carrousel van 25
ponyruiters van PC Zelhem. Voorts
zullen top dressuurruiters Loes Corsel
(onder andere winnaar Hoefslag Dres-
suur Cup), Theo Hanzon en Kirsten
Beckers clinics verzorgen en verschijnt
wereldkampioen 2009 'Westpoint' in
de baan.

Naast het dressuurspektakel is er veel
aandacht voor muziek. Zo zal het trio
'The Amazing Voices' een optreden
verzorgen. Uniek is dat dit trio onder
meer bestaat uit de nog maar 7-jarige
Charlotte die eind maart nog voor
meer dan 13.000 mensen haar kun-
nen toonde tijdens de Wereld Beker Fi-
nale in de Brabanthallen in 's-Herto-
genbosch.

ANTONIE KAMERLING:
Een speciale verrassing is de komst
van de bekende acteur/zanger Antonie
Kamerling die samen met The Ama-
zing Voices zijn zangkunsten aan het
publiek zal tonen. Antonie is zelf on-
langs met paardrijden begonnen en
verheugt zich op het bijzondere paar-
denevenement in de achterhoek. An-
tonie is bekend van vele televisieseries
en films en speelde recent nog de
hoofdrol in de musical 'Sunset Boule-
vard' naast musicaldiva's Simone
Kleinsma en Pia Douwers. Antonie zal
volgend jaar samen met lange Frans te
bewonderen zijn in de musical  'Herin-
nert U Zich Deze Nog?!' Antonie zal
zijn ervaringen via twitter delen en
wel op zijn twitter adres @antonieka-
merlin (nb geen 'g' aan het einde). Niet
uitgesloten is dat Antonie zelf ook nog
op een paard zal klimmen…

THE AMAZING VOICES:
Gestart als duo zijn Charlotte (7 jaar)
en haar moeder Jacqueline aangevuld
met een waanzinnige zangeres ge-
naamd, Patricia van Lierop, waardoor
er een trio is ontstaan die onder de
naam 'The Amazing Voices' naar bui-
ten treedt. Jacqueline is de moeder
van Charlotte. Op dit moment volgt
Jacqueline een zangopleiding op het
conservatorium in Cairo. Zij wordt ge-
doceerd door een zeer beroemde ope-
ra diva, genaamd Iman Moustafa (Zij
heeft rollen gespeeld in opera's zoals
La Boheme, La Traviata, Tosca, Aida,
Madama Butterfly, Cavalleria Rusti-
cana en Don Giovanni.)  

Op het moment is Iman Moustafa het
hoofd van de afdeling 'zang' van het
conservatorium in Ciaro. Jacqueline is
een begenadigd klassieke zangeres en
heeft met name in het buitenland
haar ervaring opgedaan. Daarnaast
zingt Jacqueline met enige regelmaat
in geluidstudio's koorpartijen in.

Charlotte is wat minder ervaren door
haar jonge leeftijd, maar wordt door
professionals gezien als een musicalta-
lent. Charlotte draait haar hand niet
om voor moeilijke nummers uit The
Phantom of the Opera, Tarzan en The
sound of music. Ook Charlotte heeft al
de nodige studio ervaring en binnen-
kort verschijnt haar eerste CD met het
prachtige 'Denk aan mij'. Het zingen
zit in haar bloed en meerdere keren
per week volgt zij professionele zang-
lessen. Charlotte zingt nummers in
het Nederlands, Duits en Engels. Char-
lotte komt uit Hardenberg en volgt
daar de basisschool. Jan Willem van
Lingen van Van Lingen Productions is
de producent van deze nog piepjonge
zangeres.

Patricia van Lierop is werkzaam ge-
weest voor Joop van den Ende Theater-
producties.  Vorig jaar speelde zij in
Duitsland in succesvolle musicalpro-
ducties. Patricia is nu werkzaam bij
NME-Events onder leiding van Ivo van
Leeuwen. Hier staat ze regelmatig
naast grote musicalsterren te schitte-
ren in diverse gala- en dinershows.
Met grote regelmaat verzorgt ze optre-
dens in de verschillende Holland Casi-
no's en werkt ze met een aantal zeer
getalenteerde zangers en zangeressen
in de formaties Younique en Classz.

ACHTERHOEKSE
PAARDENDAGEN:
De Achterhoekse Paardedagen (APD)
kennen een meer dan 80-jarige tradi-
tie en zijn uitgegroeid tot het grootste
buitenpaardensport evenement van
Nederland. In een prachtige, landelijk
gelegen omgeving kan de bezoeker ge-
nieten van toppaardensport in vrijwel
alle disciplines en van ontspanning
voor het hele gezin. De afgelopen ja-
ren heeft Stichting Concours Hip-
pique Zelhem het voorrecht gehad
een aantal NK's te mogen organiseren
en geniet het hoge waardering van de
zijde van de deelnemers. Mede daar-
door zijn de APD telkens weer verze-
kerd van een sterk deelnemersveld uit
de hoogste klassen en is het evene-
ment een 'absolute must' op de wed-
strijd-agenda van de paardensportbe-
oefenaar en het publiek. 

Ondanks het feit dat de organisatie in
2009 om voornamelijk financiële re-
denen moest besluiten het evenement
dat jaar af te gelasten, blijven deelne-
mers, vrijwilligers en sponsoren de
APD trouw. Editie 2010 zal dan in een
aantal opzichten anders zijn dan in
voorgaande jaren, in het geboden pro-
gramma en de uitvoering blijft het
een uniek gebeuren op het gebied van
de paardensport in Nederland. Dat de
APD ook door het Koningshuis geap-
precieerd worden, blijkt zeker in de ja-
ren '49 en '50. Onder toeziend oog van
zijn echtgenote Juliana en zijn doch-
ters Beatrix en Irene neemt Z.K.H.
Prins Bernhard deel aan het concours.
Ook toen was er al sprake van 'een
gezellig dagje uit in Zelhem'.

Zevenjarige Charlotte,
topzangeressen en 
Antonie Kamerling samen op
Achterhoekse Paardendagen
Zelhem - Op zaterdagavond 22 mei
a.s. vindt tijdens de Dressuur Gala
Avond een speciaal optreden plaats
van de bekende musicalzanger en
topacteur Antonie Kamerling en
The Amazing Voices. Sinds het 75-
jarig bestaan van de Achterhoekse
Paardendagen wordt op 22 mei
aanstaande voor het eerst een dres-
suur gala avond georganiseerd.

Vorden - Op het CH in Markelo deed
Marina Gotink goede zaken. Ze werd
in de klasse M1 2 keer 1ste met resp.
201 en 203 punten. Ze deed dit met
haar paard Zapp. 
Anita Berenpas behaalde in IJzerlo,

met haar merrie Walencia, een 4de
prijs met 194 punten. Dit deed zij in de
klasse M2. Lisette Bijenhof reed met
Rolexus in Albergen. Ze behaalde een
4de prijs met 216 punten in de klasse
Z1.

L . R .  d e  G r a a f s c h a p

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



Wieteke: ' Dat ik dat in eerste instantie
doe voor kinderen met een beperking
is een bewuste keuze. Door deze kin-
deren de beginselen van het gitaar
spelen bij te brengen, zie je dat deze
jongens en meisjes meer zelfvertrou-
wen krijgen. Ik geef één op één les en
dat is bijvoorbeeld op een muziek-
school niet mogelijk. Daar wordt vrij-
wel altijd in groepsverband les gege-
ven. Ieder kind heeft zijn eigen identi-
teit, kwaliteit en mogelijkheden. Ik
ben ervan overtuigd dat ieder kind,
met of zonder beperking, plezier aan
muziek kan beleven. Met de methode
die ik heb ontwikkeld wil ik op een
speelse manier kinderen mijn plezier
in muziek overbrengen', zo zegt Wie-
teke Schotsman. In haar methode van
lesgeven zitten kleurtjes, cijfers en let-
ters verwerkt. De combinatie daarvan
geven een 'noot' of een 'akkoord' aan.
Daardoor is het volgens haar mogelijk
om iedereen te leren gitaar spelen. 

Wieteke: 'Ook hou ik rekening met het
concentratievermogen van een kind.
Dat gebeurt door middel van veel af-
wisseling en andere activiteiten die in
de les aan bod komen, wat natuurlijk
wel betrekking heeft op het gitaar spe-
len. Afhankelijk van de mogelijkhe-
den en groei van het kind kan ik per

keer het niveau van de lessen aanpas-
sen. De lessen worden overigens aan
huis verzorgd. Dit omdat het een ver-
trouwde omgeving is voor het kind,
waardoor zij zich op hun gemak voe-
len en het plezier in gitaarspelen gro-
ter is. Dus eigenlijk voor de kinderen
een 'les vol muzikaal plezier'. Alvorens
ik met het lesgeven begin is het van
groot belang dat ik eerst uitgebreid
kennis met hem of haar maak. Dik-
wijls samen eerst een spelletje doen
om op die manier vertrouwen te kwe-
ken. Zo leg ik soms bij een spelletje
een link naar een liedje. Daarna komt
geleidelijk aan de gitaar 'in beeld'. Bij
het lesgeven moet je veel geduld heb-
ben. Soms kunnen kinderen al na één
les bijvoorbeeld het 'Vadertje Jacob ' op
de gitaar spelen. Het doel is en blijft
dat de kinderen er schik in hebben.
Prachtig om te zien hoe trots een kind
is wanneer ze voor hun ouders een
liedje kunnen spelen en hoe apetrots
op hun beurt de ouders dan weer zijn
op zoon of dochter ! Ik doe alles altijd
voor en leg ik uit hoe ze op de gitaar
moeten spelen. De liedjes kies ik sa-
men met het kind uit. Veelal kennen
ze wel een bepaald liedje van bijvoor-
beeld K3 of een kinderliedjes zoals 'Be-
rend Botje ging uit varen' en dat soort
versjes. Momenteel geef ik ongeveer

drie maanden les aan Pippa. Een ge-
not om te zien hoe leuk ze het vindt',
zo zegt Wieteke Schotsman. Mirjam,
de moeder van Pippa, beaamt de woor-
den van Wieteke en zegt: ' Onze doch-
ter heeft het Syndroom van Down. Ze
is goed in zwemmen en ze beleeft ook
heel veel plezier aan gitaar spelen. Ik
merk duidelijk dat ze daardoor meer
zelfvertrouwen heeft gekregen', aldus
Mirjam Heyenk. 
Wieteke Schotsman wist al op jonge
leeftijd dat ze later 'iets' in de muziek
wilde doen. Na school 't Beeckland in
Vorden te hebben bezocht, volgde zij
in Zwolle de opleiding MBO-Cibap (een
creatieve opleiding) Tot haar twaalfde
was Wieteke een fanatieke voetballer.
Hoor grootste hobby. Knieblessures en
operaties, het voetballen was voor haar
al vrij snel taboe. Wieteke: ' Daar baal
ik nog steeds van, ik mis het voetballen
elke dag. Gelukkig ben ik er toch nog
een beetje als grensrechter bij de mei-
den van Ratti bij betrokken. Zes jaar ge-
leden hoorde ik dat ene Tony Bruysten
hier in Vorden les gaf in gitaar spelen.
Ik heb mij toen bij hem aangemeld.
Een geduldige man, ik heb veel van
hem geleerd en nog steeds. Zelf kan ik
geen honderd procent noten lezen
(wel de 'akkoorden). Ik doe alles op ge-
hoor. Naast het les geven, speel ik als
hobby bij een jongerenband. Ik heb de
ambitie om richting toekomst op
meerdere instrumenten te leren spe-
len', zo zegt Wieteke. 

Wil men meer informatie dan mailen
naar
www.Colorful.Music@hotmail.com

Gitaarles aan kinderen met of zonder beperking

Muziek geeft zelfvertrouwen

Vorden. Wieteke Schotsman is 21 jaar en woont thuis bij haar ouders aan
de Joostinkweg. Ze is 'gek' met kinderen en kinderen met haar, zo bleek
toen Wieteke samen met haar buurmeisje Pippa Heyenk voor een foto po-
seerde. Beiden met een gitaar, een instrument waarmee Wieteke hoopt
kinderen blij te maken ! Ze is al enkele maanden bezig met het ontwikke-
len van een lesmethode voor kinderen met een beperking en ook voor an-
dere kinderen vanaf vijf jaar om hen te leren gitaar te spelen.

Zo dragen zij hun baantje bij aan de
stichting die zich inzet voor kinderen
kankervrij. Op dinsdag bijt de basis-
groep (6 tot 10 jaar) de spits af. Zij gaan
samen in een half uur maar liefst 233
keer over de hindernisbaan en halen
een bedrag van 810, 70 euro op.
Woensdag zwemmen waterpolo, juni-
orengroep en reddingsbrigade. Zij zor-
gen nog eens voor 228 euro. In het
zwembad staat een grote waterbuis
opgesteld waarmee de Berkelduikers
met behulp van het waterpeil aange-
ven hoeveel euro er telkens totaal is
opgehaald. 

Op donderdag komen de selectie
zwemmers aan de beurt. Zij doen dat
in de vorm van estafette zwemmen.
De minioren zwemmen telkens 25me-

ter, de junioren 50m. Alle banen wor-
den nauwkeurige geteld en bij de juni-
oren wordt elke 50m tijd genoteerd zo-
dat ze kunnen zien of ze in de buurt
van hun persoonlijk record kunnen
blijven. Ze doen dat prima. Voor de mi-
nioren betekent het dat ze per baan
wel 2,11 kilometer afleggen , de junio-
ren leggen 2, 53 kilometer per baan af.
De inspanning vooraf blijkt uiteinde-
lijk goed te zijn voor nog eens 1481 eu-
ro.

Als de laatste bekertjes water in de
buis zijn gegoten staat het peil voor de
Berkelduikers op 2520 euro. Dit be-
drag zal zaterdag 17 april overhandigd
worden aan de stichting KIKA. Kijk
ook op onze website www.berkeldui-
kers.nl

Zwemmen voor KIKA

Vorden - Alle zwemmers van de Berkelduikers zwemmen deze week in de
training een half uur lang zo veel mogelijk banen. Ze willen hiermee
laten zien dat ze zich echt willen inzetten voor die kinderen die het een
stuk moeilijker hebben doordat ze ziek zijn door bijvoorbeeld kanker.

"Na mijn VWO heb ik de opleiding Voe-
ding en Diëtetiek in Amsterdam ge-
volgd. In 1985 heb ik de opleiding af-
gerond. Ik heb een aantal jaren als dië-
tist gewerkt in een centrum voor ou-
deren in de buurt in Amsterdam
(Nieuw Vredenburgh), vervolgens als
wijkdiëtist in Rotterdam IJsselmonde
& Beverwaard en daarna als diabetes
diëtist in de Polikliniek van het VU zie-
kenhuis in Amsterdam. Door het werk
van mijn man zijn we in 2000 ver-
huisd naar Zutphen en sinds 2001 ben
ik werkzaam als diëtist bij Zorggroep
Solis in Deventer, een combinatie van
verpleeghuis- en revalidatiezorg. In de
loop van de jaren ben ik gespeciali-
seerd in de voeding van de oudere
mens. Het geven van voorlichting is
iets wat ik graag doe. In mijn beginja-
ren gaf ik veel voorlichting voor de
Diabetes Vereniging. Het verzorgen

van een bijeenkomst voor de ANBO
sluit mooi aan bij mijn huidige werk-
zaam-heden.Ik wil het de 23ste april
hebben over wat nu gezond voor oude-
ren is en wat de aandachtspunten zijn
in de voeding voor de oudere mens.
Voor de pauze wil ik een algemene in-
leiding geven. Na de pauze wil ik in-
gaan op vragen. Eventueel kan ik aan
de hand van een aantal praktijkvoor-
beelden ook nog een en ander verdui-
delijken", aldus Susan

VOETNOOT
Jarenlang spoorde de overheid de
mensen aan om meer vlees te eten en
melk te drinken. Naast groente, brood
en fruit moesten er in de "schijf van
vijf" zeker ook voldoende vlees, eieren
en melk aanwezig zijn Vlak voor de val
van het Kabinet Balkenende kwamen
er echter van overheidswege be-rich-
ten dat het consumeren van vlees, vis
en zuivelproducten nadelige gevolgen
zou hebben voor mens, dier en milieu.
Door sommige politici werd zelfs de
invoering van een extra belastinghef-
fing op deze traditionele voedings-
middelen aanbevolen. 

Hoe dan ook; mevrouw Susan ter Borg
zal ons onbevooroordeeld informeren
over gezonde voeding voor de oudere
mens. Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis!

Informatiebijeenkomst over de voeding van de oudere mens

ANBO presenteert
Vorden - Vrijdag 23 april verzorgt
diëtist, mevrouw Susan ter Borg,
om 14.00 uur in het Dorpscentrum
(zaal 't Stampertje) een informatie-
ve lezing over de voeding van de ou-
dere mens. Zij stelt zich in de hier-
navolgende tekst persoonlijk aan u
voor. Zij ver-telt daarin openhartig
wie zij is, wat zij doet en welke zin-
volle informatie zij aan de aanwe-
zigen wil doorgeven. Susan ter
Borg, diëtist, bijna 52 jaar

VORDEN - RKZVC 0-2
Vorden - Het was voor beide ploegen
van het grootste belang te winnen om
de kans op nacompetitie te ontlopen.
Met de winterstop prijkten de ploegen
nog respectievelijk op de 3e en 2e
plaats op de ranglijst, maar staan nu
in de onderste regionen. Overigens
ploegen die met de winterstop onder
in prijkten staan nu op de bovenste
plaatsen. Het verschil in de klasse is
minimaal. Met nog drie wedstrijden te
gaan doen nog 6 ploegen mee voor het
kampioenschap.

Vorden werd zondag op snelheid ge-
klopt. De rechtervleugelspits van
RKZVC was de verdediging twee keer
te snel af en dat werd bekroond met
twee doelpunten. Jeugdspeler Mike
van Lingen was als centrumspits ge-
posteerd en hij heeft de basisplaats
waar gemaakt. Hij is sterk aan de bal,
maar had te weinig ruimte om echt

gevaarlijk te worden. In de drie nog
resterende wedstrijden zal worden
toch nog punten moeten pakken wil
het nacompetitie ontlopen.

Vorden begon goed aan de wedstrijd,
maar geleidelijk aan werd het initia-
tief door RKZVC overgenomen. In de
20e minuut was het raak, toen de
rechtervleugelspits de verdediging te
snel af was en hij met een steekpass de
centrumspits in de gelegenheid stelde
te scoren 0-1. Meestal begint Vorden bij
een achterstand wat feller te spelen,
maar het kon geen vuist maken. 

Het niet bezetten van de zijkanten
door Vorden was een kolfje naar de
hand van de ploeg uit Zieuwent, want
daardoor kon het eenvoudig met rug-
dekking op alle posities spelen. Door
deze speelwijze ontstond voor cen-
trumspits Mike van Lingen niet de ge-
wenste ruimte. Toch was hij een paar

keer dicht bij een treffer. Op een ver-
dwaalde bal was de rechterspits van
RKZVC niet meer in te halen en dat be-
tekende 0-2.

Vorden was in de tweede helft de aan-
vallende ploeg, maar het creëerde
zich weinig echte kansen. RKZVC
speelt zeer sober met lange halen op
de vleugels, maar dat bleek effectief te
zijn. Vorden daarentegen speelde te
veel door het midden, maar dat kwam
ook om dat de vleugelposities niet
werden bezet. 

Mike van Lingen dacht de aanslui-
tingstreffer te scoren. Hij kwam goed
voor zijn man op een voorzet van Bart
Stokman, maar zijn inzet werd door
de doelman bekwaam gestopt.

Komende zondag speelt Vorden thuis
tegen Ulftse Boys.

V V  Vo r d e n



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

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

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

www.monuta.nl

mijn vader 
is vandaag 
overleden
wat nu?

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

HEERLIJKE 
ROOMBOTERCAKE

(KLEIN)

NU VOOR 

€ 3.95

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 20 april t/m zaterdag 24 april 2010.

WITTE PUNTJES

6 HALEN 5 BETALEN

HOLLANDSCH
GROF

DEZE WEEK

€ 1.99
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

PASOA 
BAVAROISEVLAAI 

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

GEVRAAGD:

FRITUURKOK
VOOR EEN CHINESE RESTAURANT  

Rest. Fan Sheng, Dorpsstraat 28 te Vorden
tel. 0575-551905, zoekt zelfstandige frituurkok (38u/week) voor
bereiden, frituren en uitgeven van eenvoudige Chinese gerechten.

Koksdiploma plus 1 jr. werkervaring of min. 2 jaar
werkervaring in de Chinese keuken is vereist.

Salaris conform CAO Horeca.

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

bestaat 35 jaar en viert dit met 

feestelijke aanbiedingen 

van 26 april t/m 1 mei. Komt u ook!35
jaar

Tuincentrumm Steentjes
Doetinchem

Voor de 

kinderen is er een 

springkussen op 

vrijdag en zaterdag

Donderdag

29 april vijverdag. 

Gratis test vijverwater 

Gratis oppotten van 

vijverplanten en

10% korting op

vijverartikelen
Vrijdag 30 april

Koninginnedag, 

zijn wij geopend 

van 

10.00 tot 17.00 u.

Perkplanten.

Ze zijn er weer! 

De mooiste 

perk- en kuipplanten, 

geraniums 

enz. enz.

WWAARDEBON

Wassinkbrinkweg 2, 7002  ZD Doetinchem 

Tel. 0314 - 62 10 21

www.tuincentrumsteentjes.nl

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 08.30 - 18.00 u.  

vrij. 08.30 - 20.00 u. za. 08.30 - 17.00 u.

5 euro korting

geldig van

maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei 2010

bij uw aankoop vanaf € 25,00

maximaal 1 bon per klant

Zaterdag 1 mei 

Mediterraansedag. 

Een Nederlands/

Italiaanse expert staat 

voor u klaar met een hapje 

en een drankje en om uw 

vragen te beantwoorden 

over palm- en olijfbomen

10% op palm- en 

olijfbomen

Woensdag 

28 april fruitdag. 

10% korting op 

fruitbomen. Er is dan een

fruitboomspecialist

aanwezig voor al 

uw vragen.

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN-
JAARVERGADERING
Geacht lid,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden op woensdag 28 april 2010,
aanvang 19.30 uur in het Dorpscentrum Vorden Raadhuisstraat 6 te Vorden.

AGENDA
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen vorige ledenvergadering.*
4. Jaarverslag 2009.*
5. Financieel verslag 2009 en Begroting 2010.
6. Verslag kascontrolecommissie.
7. Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.

10. Sluiting.

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

* Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en door het bestuur herkiesbaar gesteld;
Dhr. C. van de Pol, 2e Penningmeester.
Dhr. H.J. van der Lende,  Algemeen Bestuur.

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

Meer informatie op onze website: www.huurdershevo.nl

Wel oppasoma of -opa 
maar nog geen subsidie?

Doe de subsidiecheck op 
www.viaviela.nl
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U bent er voor de kinderen. Wij zijn er voor u!
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Marjolein Dispa studeerde bij Ervin
Schiffer in Tilburg en Amsterdam, be-
haalde het Nederlandse diploma "Uit-
voerend Musicus met Onderschei-
ding" alsook het "Hoger Diploma met
grote Onderscheiding" aan het Ko-
ninklijk Conservatorium te Brussel.
Zij studeerde kamermuziek bij het
Amadeus-Kwartet aan de ’Kölner Mu-
sikhochschule’. Ze nam deel aan cur-
sussen bij Kim Kashkashian, André
Gertler, Isaac Stern, Wolfgang Jahn,
het ’Bartok Kwartet’ en het ’Trio de

Prague’. Met het Strijktrio-Boussu was
zij winnaar van het Charles Hennen
concours. Bovendien was zij prijswin-
naar bij de ’Internationale Musiktage
Goslar’. Zij was met het NOG-Ensem-
ble met Janine Jansen laureaat bij de
presentatieconcerten van het Neder-
lands Impresariaat. 

Van 1992 tot ‘98 was Marjolein solo- al-
tist van het Zweedse kamerorkest ’Ca-
merata Roman’. Sedert vele jaren
maakt zij deel uit van Amsterdam Sin-

fonietta en is zij vaste remplaçant bij
het Combattimento Consort Amster-
dam. Marjolein is bovendien regelma-
tige gast bij verschillende internatio-
nale kamermuziekfestivals. Naast
haar medewerking aan diverse radio-
en televisie programma ‘s maakte zij
inmiddels diverse CD’s met kamermu-
ziek- en solowerken. De afgelopen ja-
ren speelde ze een concertserie rond
de solo-werken van Telemann en Bach. 

Marjolein Dispa is als Hoofdvakdocent
Altviool en Kamermuziek verbonden
aan het Conservatorium van Amster-
dam. Zij bespeelt een altviool van Do-
menicus Busan uit 1780. De entree
voor het concert bedraagt tien euro.
Aanmelden verplicht bij ledenservice
Natuurmonumenten 035-6559911 of
op de site www.natuurmonumenten.nl

Marjolein Dispa op Hackfort

Vorden - Zondag 16 mei 2010 zal er in de sfeervolle van Westerholtzaal in
kasteel Hackfort een bijzonder concert plaatsvinden. Dan is er om 14.30
uur een optreden van alt violiste  Marjolein Dispa . Zij wordt bijgestaan
door Chris Duindam viool en Reinier Reyngoud viool. Zij spelen werken
van: Michael Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin Dvorak. Verder
speelt Marjolein Dispa ook nog twee werken solo van Henry Vieuxtemps
en Georg Philip Telemann.

Sociï Nieuws
Wichmond/Vierakker- Bij Sociï kwam
KSV op bezoek, samen onderaan dus
voor beiden zaak om voor de drie pun-
ten te gaan. Bij de thuisclub ontbrak
het aan de vechtlus en de inzet om te
willen winnen. Toch kwam de 1-0 in
de 30 min. door Jan Willem Krijt. Dit
gebeurde door een ingeschoten straf-
schop toegewezen na het onderuit ha-
len van de doorgebroken Maarten
Rensink. Je zou zeggen de nul vast

houden en als het nodig de bal het bos
in. Toch probeerde Mark Schoenaker
het voetballend bij de zijlijn optelos-
sen i.p.v. de bal er uit te rossen ver-
speelde hij de bal met als gevolg een
goede voorzet die er word ingelopen.
1-1.
Na de thee, door blessures nood ge-
dwongen omzettingen, ging het bij
vlagen wat beter. Dit resulteerde in 2-1
maar alleen de grensrechter van KSV
had buiten spel gezien. Door dat de
scheidsrechter te moe was van alle
lange ballen nam hij het over zoals hij
zelf na afloop vertelde. Hierdoor voel-

de Sociï zich bestolen. KSV mag dan
ook de grensrechter dankbaar zijn. De
eindstand 1-1.
Zondag gaat Sociï voor de derby naar
Keijenburg.

UITSLAGEN
Sociï 2 - Vorden 3 1-1, Voorst 5 -Sociï 3
1-8, PAX 8 -Sociï 5 3-0.

PROGRAMMA 
22 april: Brummen 7 -Sociï4.
25 april: Keijenburg 1 -Sociï 1, Sociï 2 --
Lochem 4, Brummen 6 - Sociï 3, De Ho-
ven 4 -Sociï 4, Sociï 5 - Vorden 6.

Vo e t b a l

Maar de met name uitwedstrijden
door de week in verband met school is
wat lastiger, dan is er bijna geen jeugd
beschikbaar. En zij hadden al twee be-
ker wedstrijdenmaandag avond thuis
gespeeld dus kon de wedstrijdleider
daar, Jaap Heij bij de overige leden niet
meer voldoende spelers bij elkaar krij-
gen om in Hengelo te komen. 

En omdat ze te laat afbelden kon er
ook niet meer vooruit worden ge-
speeld zodat de wedstrijd voor DES 3
verloren werd verklaart en DCH be-
kert verder in de eerste week van mei. 

Wedstrijden die voor de onderlinge
competitie werden gespeeld op 15 april:
H.Vos - B.Okken 1-1
A.de Greef - S.Keta 2-0
R.Hesselink - G.Halfman 2-0
J.Bosch - W.Sloetjes 2-0
J.Heijink - Y.Schotanus 0-2
J.Vos - A.Hoebink 2-0
J.Luiten - H.Lansink 1-1
E.Brummelman - G.Kreunen 0-2
H.Dijkman - W.Eijkelkamp 0-2

Standen t/m 15 april:
Groep A:
1. A. de Greef 21-41
2. H.Vos 17-23 

3. B.Okken 17-23
4. J Vos 17-19
5. R.Hesselink 12-14

Groep B:
1. R. Evers 23-35
2. G.Kreunen 22-25
3. H.Zonnenberg 22-21
4. G.Halfman 22-18
5. H.Lansink 13-12

Groep C:
1. G. Hulshof 21-24 
2. W. Eijkelkamp 20-24
3. J.Luiten 18-18
4. E.Brummelman 18-16
5. B.Harkink 17-14

Verder is alle informatie van DCH te
vinden op: members.chello.nl/d.hesse-
link/dch

Dammen
Hengelo - Afgelopen week werd de tweede ronde van de Gelderse beker-
wedstrijd gespeeld. DCH 1 zou thuis DES 3 uit Lunteren ontvangen. Bij
DES hebben ze veel jeugd die ook mee spelen in de landelijke competitie
welke op zaterdag wordt gespeeld.

De tocht heeft een lengte van zo'n 30
kilometer door een prachtig gebied en
over voor velen onbekende wegen en

paden. Onderweg is een stop gepland
waar de deelnemers worden getrak-
teerd op koffie met iets lekkers. Deel-
nemers kunnen zich op zondagmid-
dag 2 mei inschrijven bij de Wilden-
borchse Kapel aan de Kapelweg 1, tus-
sen 13.00 en 14.00 uur.

Fietstocht Wildenborch
Vorden - In de Wildenborch wordt
op zondagmiddag 2 mei een fiets-
tocht gehouden voor het hele gezin.

Folkloredansen is niet alleen voor ou-
deren, maar ook voor jongeren. In om-
ringende landen is het heel populair,
maar in Nederland heeft het een ou-
bollig imago. Dit komt vooral, denkt
dansleraar Herman Bouman, door de
kleding. Voor de jongerengroep zal
vooral gedanst worden op vlotte mu-
ziek, met een aangepaste outfit. Maar,
die mogen niet ontbreken, wel op
klompen. Daar staat Nederland in het
buitenland toch om bekend. Voor de
zomervakantie zullen de lessen wor-
den gebruikt om verschillende dansen
te leren. Na een evaluatie zullen na de
zomervakantie de ‘echte’ lessen begin-
nen en worden de jongeren voorbe-
reid voor een festival, bijvoorbeeld in
Losser. De buitenlandse reis is vervol-
gens in 2011. “Het stoffige imago moet
eraf,” vertelt dansleraar Herman Bou-
man over het volksdansen, dat eind
1800, begin 1900 al ontstond. Tegen-

woordig zijn er vlottere dansen te le-
ren, bijvoorbeeld van Hans Keuper, be-
kend van Boh Foi Toch. De aanwezige
jongeren gingen enthousiast aan het
oefenen met ‘De Boerendochter’ en
andere leuke dansen. De lessen zullen
worden gegeven op de zondagavond,
van 18.00 tot 19.00 uur bij J.J.C. Flo-
phouse, Hoogstraat 15, 7227 ND Tol-
dijk. Er kunnen zich nog jongeren tus-
sen de 14 en 26 jaar aanmelden bij
Herman Bouman, tel. (0575) 57 24 62.

Folkloristische Jeugddansgroep De Iesselschotsers

Eerste avond direct aan de slag
Steenderen - De acht jongeren die
zondagavond 18 april in ’t Anker in
Steenderen samenkwamen voor de
informatiebijeenkomst over Jeugd-
dansgroep De Iesselschotsers, kon-
den nog diezelfde avond aan de
slag. Met ‘De Boerendochter’ werd
een begin gemaakt met de voorbe-
reidingen voor de buitenlandse
reis in 2011.

De aanwezige jongeren gingen enthousiast
aan het oefenen met ‘De Boerendochter'.

Voor Steenderen viel de tombola de
goede kant uit, maar het had net zo
goed andersom kunnen zijn. Steende-
ren begon goed aan de wedstrijd, die
op een keihard en hobbelig veld werd
gespeeld. Na 30 minuten stond het 0-2
door twee fraaie doelpunten van Tim
Pelgrom en er leek voor Steenderen
weinig aan de hand. Vlak voor rust
profiteerde de thuisclub van onoplet-
tend verdedigen, ruststand 1-2.
Na rust begon de thuisclub aan te
dringen en Steenderen werd terugge-
drongen, zeker toen Keijenburg ach-
terin 1 op 1 ging spelen. Toch viel het
doelpunt aan de andere kant, invaller
Roel Kobussen gaf een perfecte voor-
zet die door Ruud Worm even fraai
werd ingekopt, 1-3. De wedstrijd leek
daarmee beslist, maar binnen 5 minu-
ten kwam de thuisclub weer op 3-3,
waarbij ze werden geholpen door
klungelig en chaotisch verdedigen
van Steenderen-kant. De 90 minuten
zaten er op en het wachten was op het
eindsignaal, toen Steenderen nog een
scherpe counter plaatste waarbij Ruud
Smeitink kansrijk voor de keeper ver-
scheen, maar keihard tegen de onder-
kant van de lat schoot. Keijenburg
kreeg de bal vervolgens niet weg uit
het strafschopgebied, de bal belandde
bij Roel Kobussen die teruglegde op
Michel van den Berg, die de stand op 3-
4 bracht en daarmee de wedstrijd leek
te beslissen. Inmiddels was de 95e mi-
nuut ingegaan, Steenderen-trainer
Gerrit-Jan Barten wisselde nog om wat
tijd te rekken en de ploeg even rust te
gunnen. Maar rustig werd Steenderen
niet, integendeel zeer onrustig verde-
digen leverde Keijenburg in de 98e mi-
nuut een erg makkelijk gegeven straf-
schop op, die onberispelijk werd inge-

schoten, 4-4. Beide ploegen zaten er
behoorlijk doorheen, het warme weer
en de enorme strijd over en weer had
de nodige energie geeist. Toch kromde
Steenderen nog een keer de rug en
wilde zich niet neerleggen bij het gelij-
ke spel. Opnieuw werd de aanval ge-
zocht en Steenderen kreeg halverwege
de helft van de thuisclub een vrije trap
te nemen. Ruud Worm plaatste de bal
strak in het strafschopgebied bij de 2e
paal, de bal caramboleerde vervolgens
voor het doel en invaller Mark Harm-
sen wist met een kopbal de niet meer
voor mogelijk gehouden winnende
goal voor Steenderen te scoren, 4-5.

Na 102 minuten werd de wedstrijd ver-
volgens eindelijk afgefloten. Volgende
week thuis tegen promotiekandidaat
Etten maar een vervolg geven aan de
mooie serie waar we mee bezig zijn.

PROGRAMMA 
Donderdag 22-04-10
19:30 Steenderen Da1 - DVC '26 Da2

Vrijdag 23-04-10 
20:00 Steenderen fut 3 - Oeken fut 2
21:00 GWVV fut Da1 - Steend. fut Da2
21:00 Steend. fut Da2 - Brasil fut Da1
21:30 Ruvo fut 1 - Steenderen fut 2

Zaterdag 24-04-10 
09:00 Steenderen E1 - Angerlo V. E1
10 09:30 SBC '05 F1 - Steenderen F2
10 09:45 DZC '68 F2 - Steenderen F1
10 09:45 Zutphen E3 - Steenderen E3
10 10:00 Vorden E3 - Steenderen E2
11:00 SCS D1 - Steenderen D2
11:00 Steenderen D1 - Almen D1
11:00 Steenderen F3 - Doetinchem F3
12:00 CJV'ers C1 - Steenderen C1
10 12:45 H.C. '03 B1 - Steenderen B1
10 13:15 Steenderen C2 - Viod C3
14:30 ABS A1 - Steenderen A1

Zondag 25-04-10 
09:30 Pax 8 - Steenderen 5
10:00 Voorst 3 - Steenderen 3
10:30 Steenderen 2 - Witkampers 3
12:30 Steenderen 4 - Wolfersveen 3
14:00 Steenderen 1 - Etten 1

Steenderen blijft in 
spektakelstuk fier overeind
Steenderen - De toeschouwers bij
de wedstrijd Keijenburgse Boys -
Steenderen hebben zich zondag-
middag de ogen uitgekeken. De
wedstrijd, die rustig begon, eindig-
de in een regelrechte thriller, met
een ontknoping die tot de laatste
seconde alle kanten uit kon vallen.
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Een grote teleurstelling voor de vele fans van de
concerten die met regelmaat door de Kunst-
Kring Ruurlo worden georganiseerd in het Kul-
turhus te Ruurlo. Reden om dit jaar op een bij-
zondere manier uit te pakken. Met een mede
door de Oranjevereniging aangeboden glaasje
oranjebitter in de hand kan worden genoten
van het optreden van Michon en band op Konin-
ginnedag s' avonds. Hun muziek brengt een ver-
langen naar vakantie en de zomer. 

Dit jaar is gekozen voor de zangeres Michon
Sprengers die wordt begeleid door gitarist Gert-
jan Withagen, accordeonist en toetsenist Bart-
Jan van der Linden, violist Ben Mathot en bassist
Stephan van Rijt. 

De fado is voor de leden van de groep de inspira-
tie geweest om te komen tot hun huidige pro-
gramma. Ieder van de muzikanten heeft zijn ei-

gen ontwikkeling doorgemaakt. Zo is Gertjan
gelnspireerd geraakt door de fadomuziek van
Christina Branco en vooral door het spel van de
gitarist uit haar groep. De aankoop van een
twaalfsnarige Portugese gitaar in een klein mu-
ziekwinkeltje in Portugal was voor hem het be-
gin van een nieuw muzikaal avontuur. 

Bij fado gaat het om het 'saudade' gevoel. Door
de leden van de band mooi omschreven als een
gevoel van zoete pijn en heimwee. 

Het gevoel van de achterblijver als de visser uit-
vaart. Fado is streng in de leer, maar een knip-
oog mag ook. Zoals Michon opmerkt "Bij fado
gaat het om een gevoel van passie, het komt
recht naar binnen. Het moet iets met je doen."
Zij heeft alles in huis om die ambitie waar te
maken: een warme jazzy altstem, perfecte ti-
ming en pure dictie. De groep speelt niet alleen

fado, maar ook eigen composities die geënt zijn
op muziek uit het Portugese taalgebied: fado's
uit Lissabon, Kaapverdische morna's en ritmes,
maar ook Braziliaanse invloeden zijn hoorbaar.
Uitstapjes naar de Amerikaanse jazz en bluesy
songs behoren eveneens tot het repertoire. 

Ook eigen Nederlandstalige composities wor-
den met veel gevoel ten gehore gebracht. De
warmte van het optreden wordt versterkt door
de grotendeels akoestische begeleiding. 

Om met Michon te spreken: "als we loskomen…
dan verschijnt een twinkeling in ieders ogen en
voel je de energie! Locatie Kulturhus Ruurlo,
Nieuweg 5. Voor meer informatie: www.mique-
la.nl en 0573-452268. Toegangskaarten verkrijg-
baar via www.kunstkringruurlo.nl bij Alex,
schoenwinkel en Groot Jebbink bloemenwinkel
te Ruurlo en aan de kassa van het Kulturhus.

KunstKring- en Oranjevereniging Koninginnedagconcert

Ruurlo - Het vorig jaar geplande Koninginne-
dagconcert kon door de aanslag in Apel-
doorn helaas geen doorgang vinden. 

Het starten van de eigen praktijk is
voor Lies een logische vervolgstap. Lies
hierover: "Het zorgen voor mensen
loopt als een rode draad door mijn le-
ven. Vanaf 1970 ben ik werkzaam als
verpleegkundige met daarin oncolo-
gie en palliatieve zorg als mijn specia-
lisaties".

Lies was eerst werkzaam in het Doe-
tinchemse Slingelandziekenhuis en
vervolgde haar carrière in de thuis-
zorg bij Sensire. Daar is ze nu nog een
aantal uren werkzaam in de omge-
ving van Zelhem. Als verpleegkundige

besefte ze al snel dat de zieke mens
niet alleen bestaat uit een ziek li-
chaam, maar dat er meer meespeelt in
het gevoel van welbevinden.
De praktijk van Lies Vlaanderen staat
onder AGB code 90-040101 ingeschre-
ven en afhankelijk van het individuele
pakket worden de kosten van de thera-
pie dan ook door de ziektekostenver-
zekeraar vergoed als een aanvulling
op de reguliere gezondheidszorg. U
kunt hiernaar informeren bij uw Zorg-
verzekeraar. 
Naast de therapie verzorgt Lies ook
meditatiecursussen in groepsverband.
Dit voorjaar start ze met een begin-
nerscursus 'Mediteren kun je leren',
een cursus van 6 bijeenkomsten van
anderhalf uur op de maandagmorgen
op 26 april, 3, 10 en 31 mei, 7 en 14 ju-
ni of op de donderdagavonden 22 en
29 april, 6 en 27 mei, 3, 10 en 17 juni.
In een kleine groep kunt u kennisma-
ken met meditatie en worden verschil-
lende technieken geoefend.

Voor nadere informatie over de prak-
tijk van Lies Vlaanderen of de cursus
(de kosten bedragen € 70,--) kan men
contact opnemen met haar via tele-
foon (06) 25 42 85 39 of via de e-mail
op liesvlaanderen@live.nl
Ook op de site www.liesvlaanderen.nl
vindt u de nodige informatie.

Energetisch Therapeut
Lies Vlaanderen
Halle - Onlangs begon Lies Vlaan-
deren haar praktijk Energetische
Therapie aan de Tulnersweg 3 in
het buitengebied van Halle. Een
energetisch therapeut richt zich
op mensen die op zoek zijn naar
meer rust en ontspanning, of rond-
lopen met opgekropte emoties of
verdriet. Veelal weten mensen dat
het anders kan, maar komen ze er
zelfstandig niet uit. Ook bij de ver-
werking van een verlies en het le-
ren omgaan met lichamelijke of
psychische beperkingen, een 'Burn-
out' en bij depressieve klachten
kan Lies als energetisch therapeut
helpen bij het zoeken naar een op-
lossing.

We doen dit zonder subsidies. Dat be-
tekent, dat de autokosten voor onze ei-
gen rekening komen. De nesten liggen
vaak kilometers uit elkaar, dat kost
veel benzine. De ringkosten krijgen we
vergoed uit een klein potje. De eenma-
lige aanschaf van ladders, ringtangen,
weeg- en meetmateriaal betalen we
ook. We zijn geen vereniging of stich-
ting. Dit loont voor ons niet. De inzet
van iedereen voor het Steenuilwerk is
groot. De hoeveelheid tijd en het soort
werk die de mensen erin steken vari-
eert. Er zijn mensen die een keer of
drie in het hele seizoen mee gaan,
maar ook die naast hun werk zoveel
mogelijk mee gaan op de controles en
enkelen die een heel gebied controle-
ren. Het bezoeken van onze adressen
is verdeeld over de diverse mensen uit
onze groep. Bertus Stoltenborg met
Ben Vermeulen doen Zelhem en Hen-
gelo. Ben Toevank werkt in Ruurlo, in
Westendorp Sandra en Ellen van de
"Adelheid", Nico Willemsen rond Tol-
dijk / Baak en deels Steenderen. Rond
Brummen is Thomas van Dijk actief.
In Steenderen werken Ad de Boer en
Frans van Heel. We beschrijven nu hoe
Peter en Wies Beersma als ze samen
met een van de anderen op pad gaan,
werken ook in het weekend, omdat de
erfbewoners dan vaak thuis zijn. We
betrekken deze zoveel mogelijk bij de
controle en laten hem of haar een deel

werk zelf doen. We geven voorlichting
en schrijven een berichtje als iemand
niet thuis is en laten zo weten dat we
langs geweest zijn en wat we in de
nestkast hebben aangetroffen. Wij
doen controles pas vanaf begin mei
tot eind juni. Van 9.00 tot 17.00 zijn we
op pad en bezoeken we zo'n 10 adres-
sen in de broedtijd. Als er jongen zijn
duurt een bezoek een uur (wegen en
meten, ringen, nest verschonen, extra
ventileren en evt. bijvoeren. Ook extra
uitloop takken voor de vliegopening
binden om de jongen van de grond te
houden kost de nodige tijd.) Daarna in
juli zien we wat voor puinhoop het
thuis is en ploffen we neer. 

Elk bezoek aan een nest bij de ei-con-
trole kost ongeveer een drie kwartier.
Bij aankomst is er altijd onzekerheid
of er nog wel uilen huizen en een
broedsel gestart is, want al jaren is het
zo dat te weinig jongen groot komen
om de sterfte (30%) van de volwassen
uilen aan te vullen. De eieren worden
geteld, geschouwd en het strooisel evt.
aangevuld. Niet altijd gaat het even
goed met het nest b.v. bebroede eieren
toch koud en dus waarschijnlijk het
wijfje of mannetje dood. Of de eieren
zitten vol vlooien poep zodat die, als
we geen maatregelen nemen, niet zul-
len uitkomen. De gegevens worden
uitgebreid genoteerd, zodat die later

verstuurd kunnen worden naar SO-
VON (Stichting Vogelonderzoek Neder-
land) die van alle soorten vogels de
broedresultaten bijhoudt én naar de
Ringcentrale. Als het wijfje op het nest
zit, lezen we de ring af of voorzien
haar van een nieuwe ring, afhankelijk
of ze dit toelaat. Als we koffie krijgen
van de bewoners wordt alles nog eens
doorgepraat. De ei-controle vindt
plaats eerste week mei en sluit vaak
aan op de jongen controle want de
spreiding in de legdatum varieert een
paar weken. De gemiddelde legdatum
is jaarlijks 10 april, maar door de kou-
de winter lijkt het er dit jaar op dat de
Steenuil later gaat leggen. Tijdens de
legtijd mag er absoluut niet in het
nest gekeken worden, want dan is de
uil gevoelig voor verstoring. Die "sto-
ringgevoeligheid" begint al in maart
tijdens de bruidstijd. Dat zouden wij
toch ook niet willen dat (schoon)ou-
ders komen kijken wat we uitspoken
in onze "gevoelige dagen". 

Ook voor andere taken krijgen we on-
dersteuning. Voor laswerk mogen we
beroep doen op Willem Eijkelkamp
die mee denkt om technische pro-
bleempjes op te lossen. 

Rob Hendriks verzorgt het computer
programma én de website: www.steen-
uilgroningen.nl/dode-steenuilen. (Om
kosten te besparen mochten we aan-
haken aan de Groningse website.) 

Zijn er mensen die zin hebben om
zich bij ons aan te sluiten en hun dien-
sten willen aanbieden, bel dan 0313-
472497. Steun bij administratie is zeer
welkom.

Steenuilen

Wat doen wij?
Wij zijn een groep vrijwilligers die ons inzetten voor de bescherming van
Steenuilen in oostelijk Gelderland. In elke provincie zijn er Vogelwerk-
groepen die naast het werk voor andere vogelsoorten zich ook sterk be-
trokken voelen met het wel en wee van de Steenuil. Wij beperken ons tot
alleen deze uilensoort omdat hij achteruit blijft gaan en extra aandacht
hard nodig heeft.

JONGEREN MET ZIEK GEZINSLID
ZIJN MINDER GEZOND
Jongeren die opgroeien met een ern-
stig ziek gezinslid zijn vaak mantel-
zorgers; zij helpen thuis met prakti-
sche zaken of bieden emotionele
steun. Maar minstens zo belangrijk is
dat deze jongeren zich zorgen maken
vanwege het zieke gezinslid. Jongeren
die opgroeien met een ernstig ziek ge-
zinslid ervaren hun eigen gezondheid
vaker als matig of slecht (22%) dan an-
dere jongeren (15%). Ook hebben ze va-
ker zelf een langdurige of ernstige
ziekte (13%) dan anderen (6%). De ver-
schillen uiten zich ook in de psychi-
sche gezondheid. Depressieve gevoe-
lens komen bij jongeren met een ern-
stig ziek gezinslid twee maal zo vaak
voor (20%) als bij jongeren die geen
ernstig ziek gezinslid hebben (10%).
Relatief veel jongeren met een ernstig
ziek gezinslid hebben het thuis en op
school niet zo naar hun zin. Ook zijn
ze vaker dan jongeren zonder ziek ge-

zinslid afwezig op school door ziekte
of spijbelen. Mogelijk heeft dat te ma-
ken met de taken die zij thuis uitvoe-
ren.

VERBORGEN PROBLEMEN
De problematiek van jongeren met
een ernstig ziek gezinslid blijft veelal
verborgen. Oorzaken hiervan zijn dat
de jongeren en hun ouders de proble-
men liever binnen het gezin houden,
dat zij niet weten waar zij terecht kun-
nen voor hulp en dat de hulpverlening
hun problemen niet signaleert. 

ONDERSTEUNING NODIG
Om jongeren met een langdurig of
ernstig ziek gezinslid gezond te laten
opgroeien, is het van belang dat zij on-
dersteund worden. Daarmee wordt
ernstiger problematiek in de toekomst
voorkomen. Deze jongeren hebben
vooral behoefte aan informatie, prak-
tische ondersteuning, emotionele on-
dersteuning en het ontmoeten van lot-
genoten. Diverse websites bieden aller-
hande informatie, zoals www.kopsto-
ring.nl voor jongeren van ouders met
psychische problemen; www.brusjes.nl
voor broers en zussen van kinderen
met een ziekte of handicap, of
www.jong-zorgen.nl voor jonge man-
telzorgers. Om de ondersteuning ac-
tief te kunnen aanbieden aan deze
jongeren die weinig aandacht voor
zichzelf vragen, is het van belang dat
zij vroegtijdig worden opgespoord. Ge-
schikte kanalen hiervoor zijn de
jeugdgezondheidszorg, huisartsen en
de geestelijke gezondheidszorg.

Jongeren met een ernstig ziek gezinslid

Méér zorg dan mantelzorg
Ruim een kwart van de jongeren in
de regio Gelre-IJssel groeit op in
een gezin met een langdurig of
ernstig zieke ouder, broer of zus.
Uit onderzoek van de GGD blijkt
dat deze jongeren minder gezond
zijn en meer problemen hebben
dan jongeren die niet opgroeien
met een ziek gezinslid. Voor een ge-
zonde groei en ontwikkeling, en
om problemen in de toekomst te
voorkomen, is het van belang dat
deze jongeren worden herkend en
ondersteund.
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BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

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

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk, 
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning 
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Samen met Ribé
naar een passende baan

-

Meer informatie?
www.ribe-reintegratie.nl

Wij hebben een vernieuwde
’LEGO’straat waarin de hele LEGO
collectie staat en houden daarom

een LEGO PRIJSVRAAG

UIT HOEVEEL STENEN IS DE 2 METER
HOGE LEGO BASKETBALLER, DIE IN

DE WINKEL, STAAT GEBOUWD?

Haal het formulier bij de kassa,
raad mee en maak kans op een

LEGO pakket t.w.v. € 100,00
(Inleveren voor 15 mei)

Dorpsstraat 15, Vorden. Tel. (0575) 553566



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 16 van
19 t/m 24 april 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN

2 hele broden

AH Varkenshaas
voordeelpak
Per 500 gram
Per kilo 9.99

Alle Zuivelhoeve
echte boer’n
yoghurt of vla
Bijv. yoghurt aardbei
2 emmers à 800 gram
Per kilo 2.06

Alle Pampers
enkelpakken
3 pakken

Edet friendly toiletpapier
Economy pack

Pak 24 rollen

AH Perkgoed
• Doos 4 stuks

• Keuze uit: geranium, petunia,
fuchsia, verbena, vlijtig liesje en margriet

• Blijft de hele zomer bloeien
Per set

AH Margriet
• Potmaat ø 21 cm
• Blijft de hele zomer

bloeien
Per stuk

AH Snoeptomaatjesplant
• Geeft de hele zomer vruchten
Per stuk

2 hele broden

2 hele broden å 400 gram
Per kilo 1.612 hele broden2 hele broden



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 16, 20 april 2010

Op 29 april a.s. nemen de wethou-
ders Anne van Kuil, Ab Boers en 
Peter Glasbergen van onze gemeen-
te afscheid. Dit gebeurt tijdens een
feestelijke bijeenkomst van 15.00
tot 17.00 uur in het gemeentehuis 
in Hengelo. Wij nodigen u van
harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Op 1 januari 2005 ging een nieuw
college van burgemeester en
wethouders met veel enthousiasme
van start in onze spiksplinternieuwe
gemeente. 

Samen met een groot aantal inwoners
en instanties hebben zij Bronckhorst

vormgegeven tot de bijzondere
gemeente die we inmiddels zijn.
Wethouders Van Kuil, Boers en 
Glasbergen hebben zich de afgelo-
pen jaren ingezet voor onder andere
jeugd en ouderen, zorg, onderwijs,
openbaar groen, dienstverlening en
verkeersveiligheid. 

Voor hen is nu de tijd gekomen om
afscheid te nemen. Een nieuw colle-
ge gaat van start. Wilt u hen de hand
schudden, dan zien wij u graag op 
29 april a.s. in het gemeentehuis.

Uitnodiging afscheid wethouders 
29 april a.s.

Om het virtuele Centrum voor
Jeugd en Gezin nog eens goed
onder de aandacht te brengen, is
vorige week de eerste nieuwsbrief
van het CJG huis aan huis in
Bronckhorst verspreid. De nieuws-
brief verschijnt enkele keren per
jaar. Alleen de eerste brief was op
papier, vanaf de eerstvolgende
verschijnt deze enkel digitaal 
(u kunt zich hiervoor aanmelden,
zie de nieuwsbrief). 
Op www.cjgbronckhorst.nl vinden

ouders en opvoeders luchtige,
maar ook serieuze informatie over
het opvoeden van kinderen van 
0 tot 23 jaar. Tevens is er een
rubriek met info over zwanger zijn.
De site staat vol wetenswaardig-
heden, advies, tips en nog veel
meer. Wie geen antwoord op zijn
vraag vindt, kan via e-mail of een
telefoontje zijn vraag stellen en een
deskundig antwoord terug ver-
wachten. Kortom, een echte laag-
drempelige vraagbaak. We hebben
de eerste nieuwsbrief naar alle
Bronckhorster huishoudens ge-
stuurd, omdat de meeste inwoners
wel eens vragen hebben over kids.
Het is dan heel handig om te weten
dat deze site er voor u is! Het kan
immers, ook als u oma bent en zo
nu en dan op uw kleinkind past, fijn
zijn om bijvoorbeeld te weten wat
gezond computergedrag is voor
een kind, welke leuke, nieuwe
spelletjes er zijn om samen te doen
etc. In het CJG werken naast de
gemeente o.a. de bibliotheek, de
GGD, MEE, het Jekk, jongerenwerk,
Yunio en Sensire samen. 

Nieuwsbrief CJG verspreid

De bewoners van de Burgemeester
Vunderinkhof uit Vorden hebben
zich ook dit jaar weer uitstekend in-
gezet voor het klimaat. Zij namen
net zoals vorig jaar deel aan het
Klimaatstraatfeest. Met resultaat!
Zij werden tweede van Gelderland
en landelijk 20e (van de in totaal
ruim 5.500 deelnemende straten uit
heel Nederland). Vorige week werd
bekend dat een straat in Waalwijk

de winnaar werd en een gigantisch
straatfeest won met onder meer
een optreden van Jim Bakkum.
Maar ook de Vunderinkhof won een
prijs. De bewoners krijgen een geld-
bedrag om zelf een leuk straatfeest
te organiseren. 

Punten scoren
Met het Klimaatstraatfeest dat een
half jaar in beslag neemt, neemt

een groot aantal  bewoners uit de
straten vaak blijvende energie-
besparende maatregelen in en om
hun huis, die het klimaat ten goede
komen. Ze kiezen bijvoorbeeld voor
gezamenlijke inkoop van dubbel
glas, isolatiemaatregelen en zonne-
energie, het breed toepassen van
spaarlampen, delen een auto of
worden lid van een windcoöperatie.
Klimaatstraatdeelnemers konden

ook flink punten scoren door min-
der spaarzame buren over te halen
om met hen mee te doen. Onze ge-
meente is één van de honderd ge-
meenten die de actie ondersteunt.
Hierdoor kregen deelnemende
straten in Bronckhorst 2.000 start-
punten. Voor meer informatie zie
www.klimaatstraatfeest.nl.

Burgemeester Vunderinkhof uit Vorden heeft hart voor het klimaat

Anne van Kuil Ab Boers Peter Glasbergen

De onderhandelaars van CDA en
VVD hebben een akkoord op hoofd-
lijnen bereikt over het coalitie-
programma voor de komende raads-
periode in Bronckhorst. Het akkoord
wordt deze week aan de fracties
voorgelegd ter goedkeuring. Hierna
worden de portefeuilles verdeeld en
de wethouderskandidaten bekend. 
U leest hierover binnenkort meer op
deze gemeentepagina's.

De verkiezingen voor
de leden van de Tweede
Kamer zijn dit jaar op 
9 juni a.s. Vraagt u tijdig
een kiezerspas aan
voor het geval u buiten
de gemeente wilt 
stemmen. U kunt ook
een volmacht regelen, zoat iemand
anders namens u uw stem uitbrengt.

Zelf stemmen in andere 
gemeente in Nederland?
Als u op 9 juni ergens anders in
Nederland bent, dan kunt u toch 
zelf uw stem uitbrengen. 
U kunt dan de stempas omzetten in
een kiezerspas. Wat moet u hiervoor
doen?

Stemmen landelijke verkiezingen 
op 9 juni 2010

Lees verder op pag. 2

Z
N

Onderhandelaars CDA en VVD Bronckhorst
bereiken coalitieakkoord



Op 29 april a.s. is een bijzondere
raadsvergadering. Op de agenda
staan de volgende onderwerpen: 
• coalitie-akkoord: hierin staan de

afspraken die voor de komende
vier jaar worden gemaakt door de
partijen die samen het nieuwe
college van burgemeester en
wethouders gaan vormen  

• benoeming wethouders die het
nieuwe college gaan vormen  

• aanvaarding benoeming en in-
stallatie wethouders

• onderzoek geloofsbrieven vervan-
gende raadsleden, die in de plaats

komen van  eventueel benoemde
wethouders vanuit de raad 

• installatie nieuw benoemde
raadsleden

• benoeming commissieleden,
niet-zijnde raadsleden

• huldiging en afscheid van oud-
raadsleden en vertrekkende
collegeleden 

• beslissing toelating burgerinitia-
tief wijkcomité De Kamp (Pierson-
school, Hengelo)

Enkele agendapunten zijn onder
voorbehoud van het tot standkomen
van de coalitie. 

De vergadering begint om 20.00 uur
en is in de raadzaal in het gemeente-
huis. Vanzelfsprekend is de raads-
vergadering openbaar en bent u van
harte welkom om deze bij te wonen. 

U kunt de vergadering ook recht-
streeks volgen via 
www.bronckhorst.nl. 

Binnenkort vindt u op deze gemeente-
pagina's meer informatie over de
nieuwe raads- en collegeleden en
hun plannen voor de komende
jaren.

Uit de raad

Veel wandelaars maken geregeld
gebruik van ons platteland vanwege
de rust en de ruimte. Wandelaars
die hun hond graag meenemen
willen wij erop wijzen dat het vrij
rondrennen van honden risico's 
met zich meebrengt. De gemeente
en faunabeheerders ontvangen mel-
dingen over loslopende hond(en) die
in (particuliere) wei- en graslanden
rondstruinen. Dit vaak tot ergernis
van rundveehouders, omdat ontlas-
ting van loslopende honden bron van
de Neospora-infectie is dat kan lei-
den tot onvruchtbaarheid bij koeien.
Een ander gehoorde klacht is dat
honden het vee opjagen met alle
gevolgen van dien.

Neospora-infectie
Honden spelen een belangrijke rol
bij het overbrengen van Neospora-
infecties onder koeien. De parasiet
Neospora caninum geldt wereldwijd
als een belangrijke veroorzaker van
abortus onder koeien, waarbij de
vrucht in de baarmoeder wordt afge-
stoten. De parasiet gebruikt de hond
als gastheer. De hond wordt er zelf
niet ziek van, maar brengt de para-
siet via de ontlasting over op de
koeien. Door het eten van gras of
kuilvoer dat vervuild is met ontlas-
ting van honden, nestelt de parasiet
zich in de koe en veroorzaakt daar-
door het afstoten van het kalfje. 
Een koe die eenmaal besmet is blijft
haar hele leven besmet en is daar-
door verminderd vruchtbaar. Medi-
cijnen tegen Neospora zijn er (nog)
niet en de schade voor de rundvee-
houder kan hierdoor enorm in de pa-

Honden aan de lijn op particuliere gronden
in buitengebied

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
organisaties jaarlijks recht hebben
op subsidie. Bijvoorbeeld sport-
verenigingen, muziekverenigingen
en ouderenorganisaties kunnen een
bijdrage van de gemeente krijgen.
Om voor zo'n waarderingsubsidie in
aanmerking te komen, moeten or-
ganisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.

Dit betekent dat uw 'Aanvraag sub-
sidie 2011', vóór 1 mei 2010 inge-
diend moet zijn bij de gemeente.

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

Subsidie 2011 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie
aan te vragen is verkrijgbaar bij de
publieksbalie in het gemeentehuis
en te downloaden via de website.
Het originele formulier moet u
terugsturen naar de gemeente.
Aanvragen per e-mail kunnen wij
helaas niet in behandeling nemen.
Na ontvangst van uw aanvraagfor-
mulier ontvangt u van de gemeente
een ontvangstbevestiging. Informatie
over het invullen van de aanvraag
vindt u op het aanvraagformulier
zelf.

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

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei
2010 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, kunnen wij
deze niet meer in behandeling
nemen en ontvangt u geen subsidie.
U kunt de volledige kortingsregeling
vinden in de subsidieverordening
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van
subsidieplafonds. Deze plafonds
worden bepaald na het vaststellen
van de gemeentelijke begroting in
de gemeenteraad in november 2010.
De subsidieplafonds worden dan
ook bekend gemaakt op de website
van de gemeente en op deze
gemeentepagina's.  

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

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

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

pieren lopen. Vanwege dit risico vra-
gen de rundveehouders dringend de
medewerking van hondenbezitters
om het besmettingsgevaar van Neo-
spora-infecties onder koeien zoveel
mogelijk te voorkomen. 

Wat kunt u doen?
• honden op en bij particuliere gron-

den in het buitengebied aanlijnen
• uitwerpselen van uw hond oprui-

men in weilanden waar koeien
lopen

• de hond zijn behoefte laten doen in
de wegberm of op andere plaatsen
waar koeien er niet mee in aan-
raking kunnen komen

• uitwerpselen van uw hond oprui-
men in graslanden waar geen die-
ren lopen (dit gras wordt namelijk
gemaaid en als voer gebruikt in de
winter)

Risico voor het wild
In veel gevallen wordt de rust, vooral
in kleine natuurterreinen verstoord
door loslopende honden. Als een
loslopende hond daarbij ook nog 
van de aangewezen wandelpaden
afgewijkt, betekent dat een extra
verstoring. Dit is een overtreding
van de Flora- en Faunawet en niet
de bedoeling. 

Realiseert u zich als hondenbezitter
dat wildsoorten zoals haas, konijn,
fazant en reeën, door hun vlucht-
gedrag, aantrekkingskracht uitoefe-
nen op de meeste honden. Honden
willen vaak achter het wild aan en
veroorzaken daardoor stress bij de
dieren. Vooral reeën zijn daar het
hele jaar gevoelig voor, maar vooral
in de periode dat zij hun kalveren
hebben geworpen (begin mei) zijn
rust, voedsel en dekking belangrijk.

Geniet samen met uw hond van ons
landschap, maar houd rekening met
het volgende: op de openbare weg
mag uw hond loslopen, mits deze
onder appel staat. Op en nabij parti-
culiere terreinen moet de hond aan
de lijn. Faunabeheerders en toe-
zichthouders controleren hierop.

Om een kiezerspas te kunnen
aanvragen moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:
• u moet op 27 april 2010 in de

gemeente Bronckhorst wonen en
in de Bronckhorster gemeentelijke
basisadministratie geregistreerd
staan

• u bent niet uitgesloten van kies-
recht

• u hebt geen verzoek ingediend om
bij volmacht of per brief te stemmen

Hoe vraagt u een kiezerspas aan?
Bij de gemeente kunt u kosteloos
een formulier ophalen of opvragen
waarmee u een kiezerspas kunt
aanvragen. U vindt het formulier ook
op www.bronckhorst.nl. Het verzoek
kunt u uiterlijk woensdag 26 mei tot
16.30 uur bij ons indienen. Als u al
een stempas hebt ontvangen, dan
moet u deze meesturen met de aan-
vraag voor de kiezerspas. U kunt de
kiezerspas ook persoonlijk aanvra-
gen bij de publieksbalie tot uiterlijk
op de vijfde dag voor de stemming.
Dit kan alleen als u al een stempas
heeft ontvangen.

Wilt u iemand anders 
voor u laten stemmen?
Misschien lukt het u niet om die dag
uw stem uit te brengen. Bijvoorbeeld
omdat u op vakantie bent. Daar kunt
u wat aan doen, want het zou jammer
zijn als uw stem verloren gaat. Door
gebruik te maken van een volmacht
kunt u toch uw stem uitbrengen. Er
zijn twee vormen van volmacht: de
onderhandse en de schriftelijke. 

Machtiging door overdracht van
stempas
De onderhandse volmacht is een re-
latief eenvoudige manier om iemand

anders namens u te laten stemmen.
U moet het volmachtbewijs aan de
achterzijde van de stempas volledig
invullen. U draagt de stempas én een
kopie van uw geldige legitimatie-
bewijs over aan een voor u vertrouwd
persoon, die op 27 april a.s. in
Bronckhorst moet wonen. Bij de
overdracht ondertekenen zowel u
als de gemachtigde het volmacht-
bewijs. U kunt nog tot op de dag van
de verkiezingen gebruik maken van
deze mogelijkheid. Mocht de gevol-
machtigde uw stem op 9 juni toch
niet uit kunnen brengen, dan kunt u
de volmacht intrekken en aan iemand
anders geven. 

Schriftelijke aanvraag
Als u bijvoorbeeld al in het buiten-
land verblijft op het moment dat de
stempas op uw deurmat valt, kunt u
uw volmacht niet meer persoonlijk
overdragen. In zo'n geval kunt u het
wel schriftelijk van tevoren regelen.
U kunt bij de gemeente kosteloos een
formulier ophalen of opvragen waar-
mee u kunt verzoeken bij volmacht
te mogen stemmen. Het formulier
vindt u ook op www.bronckhorst.nl.
Het verzoek kunt u uiterlijk woens-
dag 26 mei tot 16.30 uur indienen bij
de gemeente. 
Dit kan alleen als:
• u op 27 april van dit jaar in de ge-

meente Bronckhorst woont en in
de Bronckhorster gemeentelijke
basisadministratie geregistreerd
staat

• u bij het verzoek een kopie van uw
geldige identiteitsbewijs doet. Als
u uw stempas al hebt ontvangen,
voegt u deze ook toe. Degene die
zich bereid heeft verklaard om als
gemachtigde op te treden, moet
op 27 april 2010 in Nederland wo-

nen en in een Nederlandse ge-
meentelijke basisadministratie
geregistreerd staan. Als u toestem-
ming krijgt op het verzoek, ontvangt
de gemachtigde een volmacht-
bewijs en uzelf een bevestiging.

N.B. bij een schriftelijke aanvraag
kan de volmachtgever een volmacht
niet intrekken of zelf aan de stemming
deelnemen

Gemachtigde kan voor maximaal
twee kiezers stemmen
Een gemachtigde
kan alleen namens
u stemmen op het
moment dat hij of 
zij ook zelf stemt.
Een gemachtigde
mag voor maximaal
twee andere kiezers
stemmen. Let op:
sinds kort is legitimatie verplicht bij
de verkiezingen. Brengt u een on-
derhandse volmachtstem uit, dan
overhandigt u niet alleen het vol-
machtbewijs, maar ook een kopie
van het legitimatiebewijs van de
volmachtgever aan de stembureau-
leden. Ook kunt u het origineel van
het legitimatiebewijs tonen. Het
legitimatiebewijs of de kopie ervan
hoeft u niet in te leveren. Brengt u een
schriftelijk aangevraagde volmacht-
stem uit, dan heeft de gemeente de
identiteit al gecontroleerd bij de
aanvraag. Daarom wordt het bij het
uitbrengen van de volmachtstem
niet meer gecontroleerd.

Informatie
Heeft u nog vragen over over de
kiezerspas of stemmen per vol-
macht, dan kunt u contact opnemen
met ons Bureau verkiezingen via
tel. (0575) 75 02 18/2 11.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 13, 15 en 16 mei

2010 van 09.00 tot 18.00 uur i.v.m. wegraces, sportherberg De Veldhoek
• Zelhem, aanvraag loterijvergunning, 13 t/m 16 mei 2010, Zelhem Alive
• Zelhem, hoek Keijenborgseweg/Hummeloseweg, Høkersweekend, 3 september van 14.00 tot

01.30 uur, 4 september van 08.00 tot 01.30 uur en 5 september van 09.00 tot 19.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 3 september van 14.00 tot 01.00 uur, 4 september
van 10.00 tot 01.00 uur en 5 september 2010 van 09.00 tot 20.00 uur, ontheffing groepskamperen,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, anhangerschap Normaal

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

Drank- en Horecavergunning
• Zelhem, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Korenweg 4,  Zelhemse

auto- en motorclub

Bouwvergunningen
• Baak, De Veersweg 4A, veranderen woning
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, bouwen werktuigenberging 
• Drempt, Bronksestraat 1, verbouwen woning
• Drempt, Molenweg 38, plaatsen dierenverblijf
• Halle, Bielemansdijk 11A, plaatsen twee tunnelkassen
• Halle, Kuiperstraat 20, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 13, plaatsen reclamezuil
• Hoog-Keppel, De Waay 5, veranderen garage/berging
• Keijenborg, Uilenesterstraat 5A, verbouwen schuur tot woning
• Steenderen, Emmerweg 12, plaatsen trekkershut
• Steenderen, Hoge Wesselink 8 en 10, bouwen bedrijfshal
• Vorden, Lindeseweg 17, bouwen vleesstierenstal
• Vorden, Stationsweg, vergroten rijwielstalling voor treinreizigers
• Vorden, Zutphenseweg/Smidsstraat, bouwen psychogeriatrische unit met 21 geclusterde

(woon)eenheden
• Vorden, Zutphenseweg/Smidsstraat, bouwen gezondheidscentrum met 22 appartementen
• Zelhem, Bielemansdijk 5A en 5B, bouwen veldschuur
• Zelhem, Michelstraat 9, bouwen paardenstal

Kapvergunningen 
• Hummelo, Loenhorsterweg 7A, 1 berk, 1 fijnspar en 1 conifeer

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 april 2010:
• Bronckhorst, Vordenseweg (nabij Hiddinkdijk), Kruisbergseweg (nabij Kroezerijweg), Veldhoekse-

weg (nabij Varsselseweg) en Zutphen-Emmerikseweg (nabij Beekstraat), plaatsen tijdelijke
reclameborden t.b.v. wegrace, 1 april t/m 17 mei 2010, Hamove

• Bronckhorst, tijdens Achterhoekse Wandelvierdaagse op 17 en 18 augustus, afsluiten van de
IJsselweg en de Jonker Emilweg op 17 augustus 2010 van 08.00 tot 14.00, stichting Achterhoekse
Wandelvierdaagse

Verzonden op 9 april 2010:
• Baak, parkeerplaats Herfkens, innemen standplaats voor de verkoop van kaas en zuivelproducten,

wekelijks in 2010 op dinsdagen van 14.00 tot 17.00 uur, kaashandel H. en F. Nieuwenhuis
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, Rijnweg, Venneweg, Varsselseweg, wegraces, 13, 15 en 

16 mei 2010, Hamove
• Hengelo (Gld), Marktstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 5 mei 2010 van 12.00 tot

18.00 uur i.v.m. bevrijdingsfestijn, partycentrum Langeler
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van pizza's, wekelijks,

op zaterdagen in 2010 van 16.00 tot 19.00 uur, pizza Toscana
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein innemen standplaats voor de verkoop van kaas en zuivel-

producten, wekelijks op vrijdagen in 2010 van 13.00 tot 18.00 uur, kaashandel H. en F. Nieuwenhuis
Verzonden op 12 april 2010:
• Baak, Olburgen, Toldijk en Steenderen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. het promoten

van het ballenfestijn, 14 t/m 29 augustus 2010, stichting Humstee
• Toldijk, terrein Flophouse, ballenfestijn voor jong en oud en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

29 augustus 2010 van 12.00 tot 19.00 uur, stichting Humstee
• Vorden, Wichmond, Kranenburg, Baak en Steenderen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden

i.v.m. promoten brochure theater Hanzehof, 17 t/m 31 mei 2010, Driehoek buitenreklame
Benelux bv

Verzonden op 13 april 2010:
• Hengelo (Gld), plaatsen van een muziekkoepel, diverse data in 2010 (24 april t/m 8 mei, 19 juni

t/m 17 juli, 28 augustus t/m 4 september, 20 november t/m 18 december), dorpsbelang Hengelo
Verzonden op 14 april 2010:
• Baak, parkeerplaats Herfkens,  innemen standplaats voor de verkoop van vlees en vleeswaren,

wekelijks op dinsdagen in 2010 van 14.30 tot 17.00 uur, D.J.W. Addink
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden t.b.v. Lentefeest Toldijk, 

23 april t/m 9 mei 2010, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Laag-Keppel,TOP, innemen standplaats voor de verkoop van ijs, 2e en 3e kwartaal 2010,

ijsboerderij De Steenoven
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten seizoensbrochure,

plaatsingsperiode tussen 1 en 18 mei 2010 verdeeld over alle locaties, schouwburg Amphion
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Høken in Toldiek, 

11 t/m 28 juni 2010, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Halle, Heurneweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. muziekfestijn 'Helden van

Halle-Heide', 29 mei 2010 van 15.00 tot 23.00 uur, belangenvereniging Halle-Heide
• Zelhem, hoek Doetinchemseweg/Pr. Irenestraat innemen standplaats voor verkoop boeken, 

5 of 12 juni en 14 of 21 augustus 2010, Zelhems christelijk oratoriumkoor

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 12 april 2010:

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), Vloed 38, bouwen dakkapel
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 1, veranderen woning (gevelwijziging)
• Zelhem, Goudsbloemstraat 6, plaatsen dakkapel
Verzonden op 14 april 2010:
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 29, bouwen twee dakkapellen
• Vorden, De Koppel 9, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 12 april 2010: 
• Hengelo (Gld), Leliestraat 17, vergroten huisartsen-, fysiotherapeut- en dierenartsenpraktijk
Verzonden op 14 april 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 38, vernieuwen bijgebouw

Gehandicaptenparkeerplaats
• Steenderen, vergunning voor een gehandicaptenparkeerplaats op de Koningin Wilhelminastraat,

ter hoogte van de achteringang van de woon- en zorgcentrum De Bongerd

Kapvergunningen 
• Halle, Lankerseweg 5, 2 paardekastanjes, herplant: 2 valse Christusdoorns 
• Hengelo (Gld), Loakendiek 5, 2 populieren, geen herplant
• Toldijk, Schiphorsterstraat 2A, 1 eik, 1 els, 1 lijsterbes, geen herplant
• Vorden, Stationsweg 24, 1 perenboom, geen herplant
• Vorden, Zutphenseweg 12, 1 paardekastanje, geen herplant
• Vorden, Zutphenseweg 23, 1 berk en 1 esdoorn, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud:
• Halle, Bielemansdijk 30
• Halle, Kattendijk 4
• Halle, Meuhoek 8
• Hengelo (Gld), Veermansweg 12
• Steenderen, Emmerweg 7

Sloopvergunningen 
Verzonden op 13 april 2010:
• Vorden, De Eldersmaat 7, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het school- en volksfeest van 28 juni t/m 4 juli 2010 is de zuidelijke rijbaan van de

Dorpsstraat (N330), vanaf de kruising Fortstraat/Kerkstraat t/m huisnr. 1, afgesloten voor alle
verkeer en wordt door twee tijdelijke verkeerslichten het verkeer geregeld. Het parkeerterrein
naast zaal Nijhof, Dorpsstraat 11-13, is afgesloten voor alle verkeer van 28 juni t/m 5 juli 12.00 uur.
Op 1 juli van 18.00 tot 21.00 uur is de Dorpsstraat in de bebouwde kom afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een omleidingsroute voor het
doorgaande verkeer via de Pluimersdijk en de Aaltenseweg 

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Kapelweg van 5 juni 12.00 uur tot 6 juni 2010 12.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met een buurtbijeenkomst na een fietstocht is de Meindert Hobbemastraat
op 2 mei 2010 van 16.30 tot 19.30 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een barbecue is de Meindert Hobbemastraat op 27 juni 2010 van 16.00 tot 
20.30 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een internationaal folkloristisch dansfestival op 10 juli 2010 is van 12.00 tot
18.00 uur de Markt afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 
en geldt een stopverbod voor beide zijden op de Vincent van Goghstraat, tussen Halseweg en 
de Frans Halsstraat, Meindert Hobbemastraat, Rembrandstraat, tussen de Meindert Hobbema-
straat en de Burg. Rijpstrastraat, de Burg. Rijpstrastraat, de Smidsstraat, de Hummeloseweg,
tussen de Smidsstraat en Achter de Hoven, Achter de Hoven, de Prinses Irenestraat, de Oranje
Nassaustraat, de Prinses Beatrixstraat, de dr. Grashuisstraat, tussen de Pr. Irenestraat en de
Zuivelweg, de Stationsstraat, de Hengeloseweg, tussen de Markt en de Magnoliaweg, de Kerk-
hoflaan, tussen de Magnoliaweg en de Ruurloseweg, de Palmberg, tussen de Ruurloseweg en
de Jacob van Ruysdaelstraat, en de Jacob van Ruysdaelstraat

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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 bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 15 april 2010:
• Zelhem, Stationsstraat 3, vergroten en verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Wonigwet

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de pubieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 22 april t/m 2 juni 2010 het volgende ontwerp-
besluit ter inzage:
• Hoog-Keppel, Rijksweg 56, voor het vervangen van enkele beglazing door isolatiebeglazing

HR++ in de woning

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 3 juni 2010. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt.
U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mon-
deling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt
als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

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, Het Hoge 36, oprichten basisschool, ontheffing voor het overschrijden van de  maximale

toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Aaltenseweg 4, plaatsen antenne ten behoeve van mobiele communicatie, ontheffing

omdat er niet ten dienste van de agrarische bestemming wordt gebouwd, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'    

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 4, voor het oprichten van een bed & breakfastvoorziening,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'

Deze ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 april t/m 2 juni 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen.

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Halle, Aaltenseweg 24, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

Deze ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ook van 22 april t/m 2 juni 2010
voor een ieder ter inzage. U kunt dit besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00033-ON01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruim-
telijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00033-/NL.IMRO.1876.OB00033-ON01.
U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl
� infobalie � ruimtelijke plannen

• op papier, tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 2 april 2010:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Hummelo en Keppel 1998

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 april t/m 2 juni 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening
bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorbereiding projectbesluit 'Vorden, woning Almenseweg 4' 
(melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:
• Vorden, Almenseweg 4, voor het verplaatsen en vergroten van de bestaande woning

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen projectprocedure op deze gemeente-
pagina's en onze website, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen
van een reactie.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld projectbesluit en verleende bouwvergunningen
'Zutphenseweg-Smidsstraat, Vorden'
B en w van Bronckhorst hebben op 6 april 2010 het projectbesluit 'Zutphenseweg-Smidsstraat, Vorden'
vastgesteld en de hiermee verband houdende reguliere bouwvergunningen 1e fase verleend. 
Bij de vaststelling van het projectbesluit en de verlening van de bouwvergunningen zijn geen
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het projectbesluit en de daarop betrekking
hebbende stukken, waaronder de bouwvergunningen, liggen van 22 april t/m 2 juni 2010 voor een
ieder ter inzage. Het projectbesluit en de bouwvergunningen hebben betrekking op het realiseren
van 18 wooneenheden met gemeenschappelijke- en nevenvoorzieningen voor psychogeriatrische
cliënten, een artsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk en 22 appartementen met ontmoetingsruimte
voor ouderen op de percelen hoek Zutphenseweg-Smidsstraat in Vorden, kadastraal bekend
gemeente Vorden sectie K nrs. 3300, 3464, 3465, 3621, 3622 (ged), 4241, 4265, 4563, 4565, 4905 en
5648.

U kunt de besluiten op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00006-VG01.

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruim-
telijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00006-/NL.IMRO.1876.PB00000-VG01.
U kunt de besluiten en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl
� infobalie � ruimtelijke plannen

• op papier, tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
projectbesluit en de bouwvergunningen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit en de bouwvergunningen treden in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend
bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht,
treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Vastgesteld bestemmingsplan '48 inch aardgastransportleiding 
Noord-Zuid Project Gasunie, gemeente Bronckhorst'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 31 maart 2010 het bestemmingsplan '48 inch aardgas-
transportleiding Noord-Zuid Project Gasunie, gemeente Bronckhorst' vastgesteld. Bij de vast-
stelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan
heeft betrekking op de aanleg van een aardgastransportleiding tussen Ommen en Angerlo met
een lengte van circa 67 km en een doorsnede van 48 inch (120 cm) en een maximale gasdruk van
79,9 bar. Om deze leiding mogelijk te maken, dienen de geldende bestemmingsplannen waarin
het tracé is gelegen te worden herzien. Dit tracé in Bronckhorst wordt gebundeld met de bestaande
leidingen en komt onze gemeente in het noordwesten bij Vierakker binnen. In zuidelijke richting
loopt het door het buitengebied dicht langs de kernen Steenderen (oostzijde), Achter-Drempt
(noordwestzijde) en Voor-Drempt (westzijde).

Het bestemmingsplan ligt van 22 april t/m 2 juni 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
infobalie � ruimtelijke plannen.

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

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

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden - Wet geluidhinder
voor plan 'Vorden, Ruurloseweg-Enkweg'
De ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg-Enkweg' voorziet in de bouw
van vier vrijstaande woningen, vijf gedeeltelijk geschakelde woningen, negen sociale koopwoningen
en twee seniorenwoningen, alsmede de bouw van een woon/verpleegcomplex. In verband met de
relatie tussen de Wet geluidhinder en de Wet ruimtelijke ordening heeft onderzoek plaatsgevonden
naar de mogelijke geluidhinder vanwege wegverkeer op de geplande geluidgevoelige bestemmingen.
Om de bouw mogelijk te maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor hogere geluidwaarden,
als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 

Met ingang van 22 april t/m 2 juni 2010 liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis de volgende
stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van

de Wet geluidhinder voor de bouw van vier vrijstaande woningen, vijf  gedeeltelijk geschakelde
woningen, negen sociale koopwoningen en twee seniorenwoningen, alsmede de bouw van een
woon/verpleegcomplex in Vorden in de gemeente Bronckhorst

• het ontwerpbesluit van 12 april 2010

Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen.

Ruimtelijk beleid



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gedurende bovengenoemde termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen
over het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar te maken. Uw schriftelijke reacties kunt u richten
aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld).

Besluit vaststelling hogere grenswaarden - Wet geluidhinder voor plan
'Zutphenseweg-Smidsstraat, Vorden'
Voor de bouw van 22 appartementen met ontmoetingsruimte en een huisartspraktijk op de
percelen hoek Zutphenseweg-Smidsstraat in Vorden heeft in verband met de relatie tussen de
Wet geluidhinder en de genoemde wet een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijke geluid-
hinder vanwege wegverkeer op de geplande geluidgevoelige bestemmingen. Om de bouw mogelijk
te maken hebben wij een besluit genomen voor hogere geluidwaarden, als bedoeld in artikel 83
van de Wet geluidhinder. 

Met ingang van 22 april t/m 2 juni 2010 liggen bij de publieksbalie in het gemeentehuis de volgende
stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de bouw van 22 appartementen met ontmoetingsruimte en een
huisartspraktijk op de percelen hoek Zutphenseweg-Smidsstraat in Vorden

• het besluit van 6 april 2010

Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep 
Wij wijzen u erop dat tegen dit besluit gedurende de termijn van terinzagelegging beroep open
staat bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag.
Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het eerdere ontwerpbesluit naar voren
hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen dit definitieve besluit beroep instellen. Gelijktijdig kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd, als onverwijlde spoed dat vereist.

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 22 april t/m 3 juni 2010 tijdens de openingstijden
de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Dr A. Ariënstraat 33B voor het oprichten van een autobedrijf waarop het Besluit algemene regels

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

Kennisgeving van het voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij
volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. 
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkenen schriftelijk
op de hoogte gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres.

Omdat de GBA met ingang van 1 januari 2010 is aangewezen als Basisregistratie Personen heeft
deze uitschrijving ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om
de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluit-
vorming stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken
na deze publicatie, informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie
weken geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. 

Het gaat om de volgende personen:
• de Best, Maaike, 10-01-1985
• van der Spek, Johanna, 22-01-1963
• van der Spek (geb. Grauf), Marjorie, 14-07-1979
• Goorden, Martijn, 02-04-1983
• Goorden, Simon Anne, 24-12-1981

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 24 april

Boeren-
avond

Jovink, Normaal,
Mooi Wark, Stro,

Klompen en Bier ...
Veel Bier!

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

info@gerritsmakelaardij.nl
www.gerritsmakelaardij.nl

Raadhuisstraat 9A

7255 BK Hengelo (gld)  

T 0575 465 525

F 0575 463 939

De inschrijving geschiedt in samenwerking met notariskantoor Pera.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Hoegenstraat 3 te Zelhem (Velswijk)

Op een locatie in het buitengebied gelegen bedrijfsgebouw met
aanbouw van ca. 300 m2 op een perceel van ca. 1.680 m2.  Op het
terrein bevinden zich nog enkele overkappingen. Op dit moment
wordt het bedrijfsgebouw gebruikt en verhuurd als garagebedrijf. 
Indeling garage: showroom, werkplaats, kantoor, keuken, toilet,
berging. 

De verkoop vindt plaats per inschrijving.
Kijkdagen: zaterdag 24 april 2010 van 11.00 tot 12.00 uur en 

woensdag 28 april 2010 van 16.00 tot 17.00 uur. 

De inschrijfformulieren dienen op vrijdag 7 mei 2010 tussen
11.30 en 12.00 uur te worden ingeleverd bij Café Coen Evers,
Keijenborgseweg 27, 7021 LT  ZELHEM
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BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

15%
korting

op uitlaten
en gratis montage

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

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

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

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

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

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

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

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Volop bloesem
Neem een kijkje

in onze boomgaard,
geniet van een sapje

op ons terras
of laat u verrassen 

in onze boerderijwinkel.
Maandag & woensdag gesloten.

(06) 23 67 69 13 Bouwkundig Tekenburo
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�KUNST PROEVEN
Garagebedrijf Meermans 
gaat in Zelhem . . .

KUNST PROEVEN
Wandelclub de Achtsprong 
gaat in Zelhem . . .
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Lego is al bijna zestig jaar immens po-
pulair bij kinderen. Hele generaties
hebben in hun jeugd gespeeld met de
kunststof blokjes en het speelgoed
blijft in trek. Het was voor Angelique
Sueters een van de redenen om in
haar Top Toys winkel aan de Dorps-
straat extra ruimte voor Lego in te rui-
men: We willen graag de hele collectie

presenteren. Daarnaast willen we ons
als speelgoedwinkel natuurlijk onder-
scheiden. Op dit moment hebben we
in totaal veertien meter aan winkel-
ruimte gevuld met Lego, overzichte-
lijk gepresenteerd en mooi uitgelicht
dankzij een goede samenwerking met
Lego. Dankzij die samenwerking kon
ook een kunststukje als de Lego-bas-

ketballspeler mogelijk gemaakt wor-
den in de Vordense winkel. Het werk-
stuk is maarliefst twee meter hoog! 
Niet alleen kinderen maar ook volwas-
senen zullen plezier aan de uitgebrei-
de collectie Lego en Duplo beleven. Le-
go blijft haar collectie namelijk door-
lopend vernieuwen en verbeteren,
waar de serie Technic Lego een goed
voorbeeld van is. Maar naast Lego ver-
koopt Top Toys in Vorden natuurlijk
speelgoed van alle soorten en maten,
kaarten, puzzels, boeken, spellen en
lectuur. Niet alleen voor kinderen,
maar zeker ook voor volwassenen!

win een Lego-pakket t.w.v. 100 euro!

Legoland bij Top Toys Sueters

Vorden - Top Toys Sueters in Vorden heeft er sinds kort een ware attractie
bij in de winkel: een veertien meter lange Lego-straat met als hoogtepunt
een levensgrote basketballer opgebouwd uit deze populaire bouwsteen-
tjes. Wie het best kan schatten uit hoeveel steentjes deze kolos bestaat,
wint een Lego-pakket ter waarde van 100 euro.

Aan de Coiffure Award nemen de top-
kappers van Nederland deel en zij zet-
ten elk jaar weer de trend. Ze creëren
samen de meest toonaangevende mo-
debeelden. Alle kappers halen hun in-
spiratie uit deze haarmodefotografie-
wedstrijd en vertalen deze trends naar
hun salon. Claudine en Robin hebben
voor meerdere categorieën inzendin-
gen verzorgd. Er zijn vele uren besteed

aan het bedenken en uitwerken van
de kapsels en visagie. 

In samenwerking met professioneel
fotograaf FotoLeTon werd er van ieder
model een individuele fotoshoot ge-
maakt, per model werden er tiental-
len foto's geschoten, met verschillen-
de poses en belichting bij de model-
len, de oude kapsalon werd dan ook

tijdelijk omgebouwd tot fotostudio.
Uit alle honderden foto's is uiteinde-
lijk door Claudine en Robin, in samen-
werking met FotoLeTon en Martine
van Martine Hair + Beautysalon, de
mooiste foto geselecteerd en ingezon-
den. 

Ook nieuwsgierig geworden naar de
foto's van de modellen? Kijk dan op de
website van FotoLeTon of kom ze bekij-
ken bij Martine Hair + Beautysalon.
Martine Hair + Beautysalon, Sint Mi-
chielsstraat 2B, Hengelo Gld, 0575-
465715.

Deelnemer Coiffure Award

Martine Hair + Beautysalon

Hengelo - Claudine en Robin, beiden werkzaam bij Martine Hair + Beauty-
salon hebben dit jaar deelgenomen aan de Coiffure Award 2010. De Coif-
fure Award heeft als doel de kappersbranche op een nog hoger niveau te
brengen en zet zich in voor de promotie van de kappersbranche.

Deze expositie wordt om 13.00 uur ge-
opend en omvat een collectie stenen
en bronzen torso's, torsofragmenten
en kunstdrukken van Anne Brouwer.
Ook is de bundel Tekst en Beeld van
Anne beschikbaar. Op de laatste dag
van de Kunst10Daagse, zondag 16 mei,
wordt bij Beelden in Baak / Beeldhou-
watelier Baak om 15.30 uur een muzi-
kaal intermezzo verzorgd door Micha-
ela Hollmannová en Diana de Vries. 
Michaela speelde als 1e violiste in het
Radio Filharmonisch Orkest en was re-
gelmatig gast in het Concertgebouw-
orkest. Diana de Vries is vanaf 1992 so-
loharpiste van het Gelders orkest. 
Vrij entree. 
Beeldhouwatelier Baak is alle dagen
van de Kunst10Daagse geopend. Wie
een workshop Beeldhouwen in steen
wil volgen, heeft dan ruime keuze in
de data. 
Informatie bij Anne Brouwer, Beelden
in Baak / Beeldhouwatelier Baak,

Wichmondseweg 17a, 7223 LH Baak,
telefoon (0575) 442601, www.beeld-
houwatelierbaak.nl, www.beeldenin-
baak.nl of info@beeldhouwatelier-
baak.nl.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Beelden in Baak /
Beeldhouwatelier Baak
Baak - De vierde Kunst10Daagse
van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en
met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe
brochure samengesteld, met een
vertrouwde formule: Kunst en Cul-
tuur te bezichtigen in de galeries,
ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route de Natuur in
Bronckhorst laat beleven. Beelden
in Baak / Beeldhouwatelier Baak is
wederom deelnemer aan dit suc-
cesvolle kunstevenement in de ge-
meente Bronckhorst. Tijdens de
Kunst10Daagse is vanaf zondag 9
mei de expositie FEMMAGE bewon-
deren.

Van witte albast maakte Anne Brouwer het
beeld Helene.

Het A team speelt in de A klasse en be-
staat uit Jos van Leussen, Herman
Steentjes en Sander Sesink. In de B
klasse spelen Jos Sesink, Gerrit Meuts-
tege, John Harmsen en Arie Wassink.
Beide teams waren dit seizoen succes-
vol en behaalden het kampioenschap.
Biljartbond De IJsselkring is een wilde
bond, dat wil zeggen dat het niet is
aangesloten bij de KNBB. Het hart van

deze biljartbond ligt in Hengelo Gld.
en het is actief in de gemeente Bronck-
horst, met soms een stapje daar bui-
ten. Er zijn in totaal 19 verenigingen
aangesloten, waaronder De Seven
Steenen in Steenderen. 
Wie ook wil competitiebiljarten, kan
zich nog aansluiten. De Seven Steenen
kan nog enkele leden gebruiken. Mail
naar info@desevensteenen.nl.

Dubbelslag biljartteams 
De Seven Steenen

Bronckhorst - Biljartvereniging De Seven Steenen is dit jaar kampioen ge-
worden in zowel de A klasse als de B klasse van Biljartbond De IJsselkring.
Mario en Jeannine Groothedde zijn erg trots op dit resultaat!

De winnende biljartteams van De Seven Steenen: A klasse (v.l.n.r. staand) Sander Sesink,
Jos van Leussen en Herman Steentjes en de B klasse (v.l.n.r. zittend) Jos Sesink, Gerrit Meuts-
tege, Arie Wassink en John Harmsen.

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

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag
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BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 24 april

Boeren-
avond

Jovink, Normaal,
Mooi Wark, Stro,

Klompen en Bier ...
Veel Bier!

KUNST PROEVEN
familie van Schoonhoven 
gaat in Zelhem . . .

Te huur:
Op een rustige plek (Nieuwstad
28) nabij centrum van Vorden
gelegen vrijstaande ruime bun-
galow met grote tuin, vrijstaan-
de garage en twee terrassen.

Indeling beganegrond: entree
middels hal, toilet, badkamer
met douche, bad, vaste wastafel
en royale slaapkamer. Woon-
keuken, royale woonkamer,
voorzien van natuurstenen vloer
in een L vorm met een openslaande deur naar het terras. 
1e verdieping: 2 ruime slaapkamers en vaste kasten op de overloop.

Kenmerken

• Keurig verzorgd en comfortabel woonhuis; woning is voorzien van een CV installa-
tie; 

• Huurprijs exclusief alle gebruikerslasten w.o. gas/water/elektra/gemeentelijke
belastingen.

Huurprijs: € 880,- per maand (geïndexeerd).

Per direct te aanvaarden, gunning onder voorbehoud.

Nadere informatie via telefoonnummer: 06-12692729

KUNST PROEVEN
Kaartclub het Klaverblad
gaat in Zelhem . . .
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Een topprestatie, aangezien ze dit jaar
voor het eerst de competitie in zijn ge-

gaan!
Chapeau!

D-jeugd Quintus kampioen

De d-jeugd van handbalvereniging Quintus is dit seizoen op overtuigende
wijze kampioen geworden.

Pottenbakker ALI REWINKEL werkt
met de oude techniek van het draaien
van voorwerpen op de draaischijf. De
klei wordt gevormd tot sier en ge-
bruiksvoorwerpen. Na het bakken, gla-
zuren en weer bakken blijft het een
verrassing hoe de kleur geworden is.
Het resultaat is mede afhankelijk van
de andere geglazuurde voorwerpen
die meegebakken zijn in de oven op
een temperatuur van ongeveer 1100
graden. Op deze expositie staan ver-
schillende potten, waarvan enkele
met deksel, kandelaars, windlichten
en schalen in vele kleurschakeringen
tentoon. 
LIED DE MAN maakt prachtige schil-
derijen die haar gevoel uitstralen,
daarbij gebruikt ze verassende materi-
alen. “Het is hard, het is zacht, het is
kleur, het is zwart. Het is dik, het is
dun of just for the fun. Het is hemels,

het is aards en voor ieder wat waards.” 
JOYCE GOUDA maakt schilderijen
met mixed media techniek. Haar stijl
op dit moment wordt sterk belnvloed
door enerzijds de behoefte om gecon-
troleerd grenzen op te zoeken in kleu-
ren en materiaalgebruik en anderzijds
door het zoeken in haar beeldende
ontwikkeling, waardoor het experi-
menteel werken meer ruimte krijgt en
in beeld komt. Een spannende combi-
natie, ook voor haarzelf. De schilderij-
en van Joyce hebben in elk geval alle-
maal een enorme kleurkracht. 
GRADES TE STROET was meubelma-
ker, maar verloor nooit de liefde voor
hout. Zijn houtsnijwerk maakt hij met
de hand, zonder voorbeeld of teke-
ning. Met een mooi stuk eikenhout
gaan hij aan de slag met vijl of bijtel.
Vervolgens gaat hij schuren, lakken en
beitsen waarna de prachtige uilen,

varkens of muizen klaar zijn. Kande-
laars worden op de draaibank ge-
maakt. 
JET HEUSINKVELD werkt voorname-
lijk in klei en brons. Ze laat zich inspi-
reren door de mensen om haar heen
en de natuur. Mimiek, lichaamstaal
en emoties worden in figuratieve stijl
weergegeven. Gevoel – vastgelegd in
een momentopname in klei of was –
spreken in haar beelden van mensen
van jong tot oud, in vogels, koeien en
paarden. 
INA KETS ontwerpt en maakt siera-
den in diverse technieken en gebruikt
daarbij verschillende materialen zoals
titaan, zilver en koper, met edelsteen,
lava en koraal. Een deel van haar boer-
derij wordt tijdens de expositie inge-
richt als expositieruimte. Voor siera-
den kunnen belangstellenden voor en
na de tiendaagse bij haar terecht op af-
spraak. 

Tijdens de Kunst10Daagse worden
WORKSHOPS gegeven door Joyce Gou-
da op zaterdag 8, donderdag 13 en za-
terdag 15 mei. Kijk voor meer informa-
tie op www.joycegouda.nl. 

Er is een KNUTSELHOEK ingericht,
waar kinderen de hele periode vrij aan
de slag kunnen met verschillende ma-
terialen. Op vrijdag 7 en zaterdag 8
mei is het mogelijk om, tegen een klei-
ne vergoeding, een prachtig moeder-
dagcadeautje te maken.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

‘Kunst tussen de koeien’

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Bij Ina Kets aan de Zutphen Emmerikseweg in Toldijk kun-
nen belangstellenden genieten van diverse beeldende technieken tijdens
de Bronckhorster Kunst10Daagse. Er zijn zes exposanten met allen een
andere passie binnen dit medium: Ina Kets toont sieraden en Jet Heusink-
veld haar bronzen beelden en er is werk van pottenbakker Ali Rewinkel,
houtsnijwerk van Grades te Stroet en schilderijen van Lied de Man en
Joyce Gouda. Door de variatie is er voor ieder wat wils, geplaatst tegen de
achtergrond van een prachtige oude koeienstal. Misschien zelfs mét koei-
en.....

Een werk van Jet Heusinkveld.

PV De IJsselbode Steenderen Op zater-
dag 17 april werd er door de IJsselbode
Steenderen gevlogen vanaf ST. JOB IN
’T GOOR, ca. 140 km. Zes liefhebbers
korfden samen 69 duiven, die gelost
werden om 10.15 uur bij een OZO-
wind kracht 2 in België, overgaand in
een variabele, meest westelijke wind
in Nederland. De eerste duif maakte
een snelheid van 1412 meter per mi-
nuut, ca 85 km p/uur, en bereikte zijn
hok bij H. Hulshof om 11.54 uur. Uit-
slag: 1, 2. en 6. H. Hulshof, 3., 5., 8. en
10. Ria Luesink, 4. en 7. G. Kelderman,
9. H. Dieks. Het boeket bloemen dat
deze week vervlogen werd, viel op de
17e plaats en was voor H. Wiggerink. 

PV VORDEN
Twaalf deelnemers van de Vordense
duivenvereniging losten bij zuiden-
wind op 17 april om 10.30 uur in
STROMBEEK in totaal 172 duiven. De
eerste duif viel bij C. Bruinsma om
12.47 uur. Uitslag: 1., 6., 7., 14., 15., 16.,
17., 18. en 19. C. Bruinsma, 2. R. de
Beus, 3., 9., 10., 11. en 12. Rick Wueste-
nenk, 4. en 20. Marc Tiemessen, 5.
W.J.S. Verbeek, 8. D.J. Gotink, 13.
H.B.M. Hoksbergen. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
De 223 postduiven van PV Steeds Snel-
ler werden om 10.30 uur gelost in het
Belgische STROMBEEK. Gemiddelde
afstand tot de hokken: 184 km. De NL
09-1939720 van Leo en Jan te Stroet
had blijkbaar geen last ondervonden
van de aswolk uit IJsland. Hij maakte
contact met de antenne om 12.44.00
precies, een snelheid van 82 km/uur.
Net als de 2e duif van Leo en Jan,
12.44.32, een 2e in de vereniging! 
Uitslag: 1., 2., 4., 5., 6., 12., 13., 17., 18.,
28., 29., 37., 45. en 53. L. te Stroet, 3., 8.,
9., 11., 15., 16., 20., 27., 32., 42., 51., 54.
en 55. G. Kempers, 7., 24., 25., 34. en 49.
R. Koers, 10., 22., 23., 26., 38., 39. en 48.
A.H.J. Peters, 14., 35. en 40. A. Luesink,
19., 21., 30., 46. en 47. G. Duitshof, 31.,
44., en 56. W. Willemsen, 33. en 43. E.
Koers, 36. en 41. J. Teunissen, 50. Ro-
bert Borneman, 52. Kelly Bergervoet. 

PV DE KOERIER ZELHEM
De wedvlucht van postduivenvereni-
ging De Koerier uit Zelhem werd afge-
lopen 17 april vervlogen vanaf STROM-
BEEK. Maar liefst 287 duiven van 20
deelnemers werden om 10.30 uur ge-
lost. Om 12.41 uur werd de duif van
H.A. Kamperman als eerste geklokt.
Deze behaalde een snelheid van 1401
mpm. Uitslag: 1., 3., 5., 6. en 18. H.A.
Kamperman, 2. en 8. Comb. Menk-
horst, 4. en 10. R. van Aken, 7., 9., 14.,
15. en 16. J.G. Poelman, 11., 12., 17. en
20. H. Wassink, 13. en 19. G.J. Wassink.

Duivenberichten 17 april 2010
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
vlogen dit weekend vanuit St. Job
in ‘t Goor en Strombeek.

Dit jaar is er een demowei met onder
andere touwtrek wedstrijden, water-
bronnen boren voor duurzame ener-
gie en boomstammen zagen door een
mobiele houtzagerij. Voor de grote
kinderen kan er bijvoorbeeld op een
minikraan onder begeleiding graaf-
werkzaamheden worden verricht.
Voor de kleine kinderen is er een uit-
gebreide speelweide met in elke geval
een luchtkussen en een verharde skel-
terbaan. Op de gezellige terrasjes kan
zowel binnen als buiten een drankje,
hapje of boerenijsje worden genut-
tigd. De entree bedraagt 3,00 euro per
persoon en het parkeren is gratis. De-
monstraties op zaterdag 24 april vanaf
10.00 uur: Schapen scheren, Kraangra-
ven voor jongeren, Sculpturen zagen

met kettingzaag, Wol weven, Record
poging touwdraaien, Aardwarmte
bronnen boren, Wol spinnen, Touw-
trekken voor bezoekers. 

Demonstraties op zondag 25 april van-
af 10.00 uur: Schapen scheren, Wol
weven, Touwdraaien voor kinderen,
Mobiele houtzagerij, Sculpturen za-
gen met kettingzaag, Kraangraven
voor jongeren, Wol spinnen, Touwtrek
spektakel. 

De dag begint om 10.00 uur, zal door-
gaan tot 18.00 uur en wordt gehouden
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld in
de gemeente Bronckhorst. Voor meer
info en/of routebeschrijving kijk op
www.feltsigt.nl of bel (0575) 462828.

Eerste schaapscheerderfeest Achterhoek 2010

Kinderboerderij Feltsigt
Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt organiseert op zaterdag 24 en zondag
25 april het eerste schaapscheerderfeest van de regio Achterhoek. Deze
dagen zal er rond het scheren van de schapen veel te zien en te beleven
zijn. Er zal een groot aantal standhouders met wolproducten, streekpro-
ducten, bouwtechnieken, alternatieve energie methodes en kunst zijn.
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Na aankomst op het evenemententer-
rein De Hietmaat gingen de orkesten
naar het hoofdpodium voor de ope-

ning. Er deden veertien dweilorkesten
mee. Deze waren verdeeld in een wed-
strijdklasse met tien orkesten en een

leutklasse met vier orkesten. Er waren
vier podia waar ieder orkest één keer
optrad. Het optreden van de orkesten
was een swingend en kleurrijk spekta-
kel. Het publiek genoot volop en met
het mooie weer kon de dag niet meer
stuk. De terrassen bij de horeca en bij
de podia waren goed bezet.

Bij het hoofdpodium op het plein bij
Expert- en Enorm Arendsen kwamen
de orkesten samen en werd de uitslag
bekend gemaakt. Organisatielid Ar-
nold van Ommeren van de Stichting
Hengels Dweilfestival bedankte ieder-
een die had meegewerkt aan deze ge-
slaagde dag. Volgend jaar krijgt het
evenement een vervolg.

In de wedstrijdklasse ging de eerste
prijs naar Valse Loch uit Beltrum. De
Neutkrakers uit Losser werd tweede
en Toontje Ongeregeld uit Winters-
wijk werd derde. In de leutklasse ging
de titel naar Pretband H.O.B. uit Brum-
men.

Veel kleur, zon en gezelligheid

Hengels Dweilfestival één groot feest!

Hengelo - Voor de derde keer werd in het centrum van Hengelo het Hen-
gels Dweilfestival gehouden. Veel winkeliers hadden de deuren open ge-
zet op deze koopzondag en er was een waren- en een vrijmarkt in de Spal-
straat. Het dweilfestival werd een groot succes en bracht veel mensen op
de been.

Met VVV Bronckhorst en Dorpsbelang
Hengelo ontstaat zo een uitgebreid
netwerk met de gemeente Bronck-
horst, andere toeristische platforms in
Zelhem, Vorden, Hummelo/Keppel,
het bedrijfsleven in de Achterhoek en
de landelijke VVV organisatie. Hier-
door kan er een sterk stimulerend ef-
fect optreden waarvan de lokale Hen-
gelose ondernemers weer kunnen pro-
fiteren en het dorp Hengelo leefbaar
gehouden wordt. Via dit netwerk zijn
de ingangen naar de diverse instanties
gemakkelijker en sneller. Andersom
weten de ondernemers, gemeente
Bronckhorst en dergelijke wie er aan-
gesproken moet worden als het om
ontplooiing van toeristische activitei-
ten gaat.

In het Toeristisch Platform Hengelo
zijn vertegenwoordigd: Hengelose On-
dernemers Vereniging (HOV) , Dorps-
belang Hengelo, VVV Bronckhorst,
Agrarische toeristensector, EMM,
Marktvereniging, Horeca Hengelo en
de Hengelose campings.

Een van de vele zaken waar Toeristisch
Platform Hengelo zich mee bezig
heeft gehouden in het verleden is het
ontwikkelen van fiets/wandelroutes
in de omgeving, de ontwikkeling van
het centrumplein in Hengelo, de
schaatsbaan, enzovoorts. Tevens geeft
het TPH gevraagd en ongevraagd ad-
vies of hulp bij bestaande activiteiten
zodat deze nog aantrekkelijker wor-
den voor de toeristen en inwoners van

Hengelo. In Hengelo wordt veel geor-
ganiseerd door heel veel partijen. Het
streven is om door middel een goede
coördinatie van activiteiten deze niet
of juist wel tegelijkertijd te laten
plaats vinden zodat er een stimuleren-
de werking van uit gaat voor organisa-
toren, toeristen en inwoners van Hen-
gelo.
Waar het Toeristisch Platform Henge-
lo nu onder andere mee bezig is, is om
samen met de Stichting Muldersfluit
van de unieke Broodweging op Hemel-
vaartsdag een uitgebreider evene-
ment te maken. Dit door er onder an-
dere meer (landelijke) publiciteit aan
te geven, een Muldersfluit fietstocht
te organiseren met daaraan gekoppeld
een lunch van roggebrood en naegel-
holt, boerenmuziekkapel, boeren-
dans, een oldtimer tractor show en na-
tuurlijk de traditionele Broodweging.
Dit alles in goede samenwerking met
VVV Bronckhorst, Toeristisch Platform
Zelhem, Dorpsbelang Hengelo en de
gemeente Bronckhorst. Kortom een sa-

menwerking zoals het TPH dit voor
ogen heeft. 
Als er ondernemers of andere partijen
zijn die voor de toeristen en / of bewo-
ners van Hengelo iets willen organise-
ren of een activiteit nieuw leven wil-
len inblazen en daarbij gebruik willen

maken van het netwerk van het Toe-
ristisch Platform Hengelo, dan kan dit
door contact op te nemen via de web-
sites van Dorpsbelang Hengelo,
www.dbhengelo.nl of via
www.vvvbronckhorst.nl. Alle ideeën
of suggesties zijn van harte welkom.

Muldersfluit Broodweging

Toeristisch Platform Hengelo
Hengelo - Het Toeristisch Platform Hengelo (TPH) is in 2008 opgericht met
als doel om het toerisme in Hengelo te stimuleren. Het TPH wordt onder-
steund door VVV Bronckhorst en Dorpsbelang Hengelo. Er worden door
diverse partijen veel activiteiten georganiseerd voor de inwoners en toe-
risten van Hengelo. Het TPH heeft als doel dit te stimuleren en waar no-
dig te faciliteren.
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TENTOONSTELLING 'LANDSCAPE
AS OBJECT' 
Tot en met zaterdag 24 april zijn
kunstwerken van Kees Bierman en Eu-
gène Terwindt nog te zien in Galerie
Espace Enny. Bierman is gefascineerd
door de opvallende vanzelfsprekend-
heid van objecten in het landschap.
Hij toont dit als transparante bouw-
sels van gelast staaldraad. De fascina-
tie van Terwindt is het drama in het
landschap. Een strook licht, een stapel
steenblokken aan de voet van een dijk,
of een dijklichaam dat door de uiter-
waarden snijdt. Terwindt werkt met
olieverf op doek en kleurpotlood op
papier.
De tentoonstelling is te bezichtigen
van donderdag t/m zaterdag van 11.00-
17.00 uur. Galerie Espace Enny, Dorps-
straat 14, 6998 AB Laag-Keppel. Tel.
0314-381808. Nadere informatie:
www.espaceenny.nl.

ZONDAG 25 APRIL: KUNSTMARKT
IN HUMMELO
Tijdens de 11e Kunstwandelroute - van
Pasen tot en met Pinksteren op het
landgoed Enghuizen - wordt ook dit
jaar weer een kunstmarkt gehouden.
Er zullen ditmaal 29 kramen staan
met een keur aan schilderijen, beel-
den, keramiek, fotowerken, boekjes,
sieraden, emailleerwerk en textiele
kunstvormen. U zult er ook kunste-
naars aan het werk zien. Daarnaast
twee extra activiteiten: het 'Duo Ra-
gout' uit Zutphen maakt oude volks-
muziek. Spelend op de Franse doedel-
zak en de trekzak lopen zij van tijd tot
tijd over de markt. Bij de kraam van de
Achterhoekse dichtersgroep 'De Oms-
meders' worden gedichtenbundels
verkocht en uit eigen werk ook gedich-
ten voorgedragen.
De markt op de parkeerplaats bij 'Het
Wissel' aan de Dorpsstraat te Humme-
lo zal geopend zijn van 11.00 tot 17.00
uur. Zie ook: webartsight.nl.

VOORJAARSPLANTENRUILBEURS
De lente is begonnen en de tuinwerk-
zaamheden zijn gestart. Hebt u plan-
ten over uit uw tuin of kunt u nog
planten gebruiken, kom dan naar de
voorjaarsplantenruilbeurs. Tuinlief-
hebbers kunnen hier hun meege-
brachte planten, stekjes, zaailingen en
bollen met gesloten beurs met elkaar
ruilen. Ook als u geen planten over
hebt, bent u van harte welkom.
Graag tot ziens aan de Kerkstraat 3 in
Voor-Drempt op zaterdag 24 april van
12.00-14.30 uur. Nadere informatie: Ka-
ren Bertram, tel. 0314-383620 of Roeli-
na Engelage, tel. 0313-472364. Zie ook:
www.kwaliteistuin.nl.

VOORJAARSBLOEIERS BIJ DE
WARANDE 
De bostuin met bloeiende stinzen-
planten en de kwekerij zijn nog een
weekeind voor bezoekers geopend: za-
terdag 24 en zondag 25 april, telkens
van 11.00-17.00 uur. U kunt uitleg krij-
gen over stinzenplanten en bostuinie-
ren. Het boek Tuinieren met stinzen-
planten is in te kijken en eventueel
aan te schaffen en wordt op verzoek
gesigneerd door de auteur. Entree: ¤
4,50 p.p. inclusief koffie of thee. Kinde-
ren gratis toegang. Honden aan de
lijn. De stinzenplanten en bosplanten
zijn ook te koop.

Adres: Jan de Jagerlaan 2, 6998 AN
Laag Keppel. Nadere informatie, met
o.m. prachtige foto's: www.dewaran-
de.nl.

GALERIE-ATELIER 'DE BISSCHOP'
Tot en met 23 mei lente-expositie met
schilderijen van Hans Dolieslager uit
Goedereede. De bronzen diersculptu-
ren van Mariette Schouten zijn in een
doorlopende expositie te zien.
Openingstijden: vr, za en zo 13.00-
17.00 uur. Gratis toegang. Adres:
Broekstraat 13, 6999 DE Hummelo.
Tel. 06-51 837 889. Nadere informatie:
www.galeriedebisschop.nl.

TONEELUITVOERING
ORANJEVERENIGING 'HUMMELO
EN ORANJE'
Vrijdag 23 en zaterdag 24 april presen-
teert de toneelgroep zich in De Gou-
den Karper met 'Amor richt zijn pijlen
zelf', een plattelandskomedie in drie
bedrijven van D.J. Eggespoor. Net als in
voorgaande jaren is er geen voorver-
koop. Wel is er gelegenheid vooraf
plaatsen te reserveren bij Leida Wen-
neker, Zelhemseweg 26 te Hummelo.
Telefoon: 0314-381724. E-mailadres:
l.wenneker@hummelo-en-oranje.nl.
Aanvang: 19.30 uur. Beide toneelavon-
den gaat de zaal open om 19.00 uur. 

CONCERT ZANGLUST
Met medewerking van 'De Görgelpie-
pen' organiseert zangvereniging 'Zan-
glust' uit Drempt op zaterdag 24 april
haar voorjaarsconcert in de N.H. kerk
in Voor-Drempt. Aanvang: 20.00 uur.
Kerk open: 19.30 uur. Entree inclusief
twee consumpties: ¤ 7,50.
Nadere informatie: Jos Buiting. Tel.
0314-653853. E-mailadres:
jobudo@orange.nl.

VOORJAARSCONCERT OLDEN-
KEPPEL
Zondag 25 april geeft muziekvereni-
ging Olden-Keppel haar voorjaarscon-
cert in het Dorpshuis te Drempt. On-
der leiding van dirigent Gerhard Pla-
geman brengen de fanfare en het slag-
werkensemble een nieuw ingestu-
deerd programma ten gehore. De mu-
ziekkeuze is luchtig van karakter en
kent veel bekende melodieën zoals 'Al-
bula', 'Spiritual Contrast', 'Mixed Pic-
kles', 'Dixieland Revel', 'Mexico Life',
etc. Ook de slagwerkgroep en de
drumband zullen zich deze zondag-
morgen laten horen. Het belooft weer
een bijzonder en gezellig concert te
worden, waarbij Olden-Keppel veel do-
nateurs, oud-leden en andere belang-
stellenden hoopt te mogen begroeten.
Nadien is er alle gelegenheid om na te
praten.
Aanvang van het concert: 11.30 uur.

JAARLIJKSE SCHOONMAAK VAN
DE KERK IN HOOG-KEPPEL
Zaterdag 24 april ondergaat de protes-
tantse kerk in Hoog-Keppel een heuse
voorjaarsschoonmaak. Een groepje en-
thousiastelingen staat al klaar met
emmers sop, bezems en ander beno-
digd materiaal en hoopt dat via dit op-

roepje veel vrijwilligers zich bij hen
zullen aansluiten. U kunt zich aan-
melden bij Riet Remmelink, tel. 0314-
381363 of bij Baukje Koele, tel. 0314-
380306.
De grote schoonmaak begint om 9.30
uur.

VERKOOPOCHTEND WELFARE
WERK 
Zaterdag 24 april van 9.30-11.30 uur,
houdt het Welfare Werk van het Ne-
derlands Rode Kruis haar voorjaarsver-
koop in Zorgcentrum Hyndendael in
Hummelo. Onze deelnemers hebben
weer vele, verrassende en nieuwe arti-
kelen vervaardigd. Voor elk wat wils,
voor jong en oud. Bent u op zoek naar
een leuk (Moederdag) cadeau, dan
moet u beslist eens komen kijken. Met
uw aankoop steunt u het ouderen-
werk in onze regio en zijn wij weer in
staat nieuw materiaal aan te schaffen. 

VERRASSINGSWANDELTOCHT
Voor jong en oud, voor wie van wande-
len, verrassingen en sprookjes houdt,
heeft de stichting KeppelCultuur op
zondag 25 april een bijzondere wande-
ling georganiseerd in het bos tussen
Hoog en Laag-Keppel.. 
Tussen 14.00 en 14.30 uur kan gestart
worden vanaf Café Spirit in Hoog-Kep-
pel. De eindtijd is ongeveer 17.00 uur.
Deelnemen is gratis. Nadere informa-
tie: Erna Dokter. Telefoon: 0314-
381788. E-mailadres: ernadokter@pla-
net.nl.

HESSENBAD BESTAAT 40 JAAR
Als het Hessenbad in Hoog-Keppel op
zondag 25 april a.s. begint aan een
nieuw seizoen, zal dat voor de 41e
keer zijn. Dankzij een succesvolle actie
vanuit de bevolking en na een voorbe-
reidingsperiode van ruim twee jaar,
werd precies 40 jaar geleden - op zater-
dag 25 april 1970 - het Hessenbad op
feestelijke wijze geopend. Enige jaren
daarvoor moest het voormalige zwem-
bad aan de Oude IJssel te Laag-Keppel
worden gesloten in verband met de
waterverontreiniging ter plaatse. Een
commissie stelde zich tot doel een
nieuw zwembad binnen de gemeente-
grenzen van Hummelo en Keppel te
realiseren. In het najaar van 1967 gin-
gen enige tientallen vrijwilligers huis
aan huis door Hummelo, Voor- en Ach-
ter-Drempt, Hoog- en Laag-Keppel en
het buurtschap Eldrik om gelden in te
zamelen voor de realisering van de
bouw. Deze actie met de naam 'Vul de
Ton', verwijzend naar het streefbedrag
van 100.000 gulden, slaagde ruim-
schoots: de opbrengst was maar liefst
ƒ 102.346,23. Het resterend bedrag van
circa 500.000 gulden, inclusief de
grondkosten werd door de gemeente-
raad beschikbaar gesteld.

Het huidige personeel van het Hessen-
bad wil in dit jubileumjaar aan de
hand van foto's, krantenknipsels en
andere materialen uit de beginjaren,
de (ontstaans)geschiedenis van het
zwembad laten herleven en zichtbaar
maken. Bij deze doet zij dan ook een
oproep aan de lezers van Contact om
daarvoor materiaal beschikbaar te
stellen c.q. in bruikleen te geven. Reac-
ties kunt u doorgeven aan Josée Post-
maa tel. 0314-382533. E-mailadres:
j.postmaa@bronckhorst.nl.

Drempt, Hummelo en Keppel week 16/2010

Activiteiten- en evenementenagenda

Afgelopen winter heeft Cor ten Barge
van catering de Ruif en Events te Zut-
phen de organisatie van het Hengels-
feest benaderd en zijn langgekoester-
de wens voorgelegd om een reünie
van Concordia te organiseren. De orga-
nisatie van het Hengelsfeest ''bestaan-
de uit: Jan-Willem Harmsen, Nando
Burghardt, Dion Wolf en Tim de Jong''
zagen hier een grote kans om het eve-
nement i.s.m. Cafe de Tol uit Zelhem
uit te breiden naar 2 dagen. Dit ter ere
van het 5 jarig jubileum. 

ZATERDAG 21 AUGUSTUS: 
Op zaterdag 21 Augustus wordt het
feestweekend knallend ingeluid met
het traditionele en drukbezochte Hen-
gelsfeest. Zoals menig inwoner van
Bronckhorst weet is het Hengelsfeest
ieder jaar een groot succes, met veel
verschillende top acts en een super ge-
zellige sfeer in en om het terrein. Het
Hengelsfeest trekt ieder jaar ruim
1200 uitzinnige bezoekers. Komend
jaar treden er o.a. op: The Heinoos, DE
rock en roll band van de achterhoek
en twente. Ook staat er dit jaar ''Hele-
maal hollands'' op het podium, dit is
het meest succesvolle en meest ge-
vraagde feestduo van ons land. Zij zul-
len de feesttent flink op z'n kop zet-
ten. 
Wegens succes en vele goede reacties,
is er dit jaar weer een origineel inge-
richte bruine kroeg voor jong en oud.
Dit jaar met een 70ies, 80ies en 90ies
special, verzorgt door 2 bekende dj's
van Radio Ideaal. Ook is er dit jaar een
groot nieuw overdekt terras waar u
een lekker koud pilsje kunt bestellen,
zonder van de stoel te komen. Zo kan
iedereen ongedwongen en op eigen
wijze genieten van het evenement. 

''Komend jaar heeft Bronckhorst en
omstreken een jubileum te vieren en
dat mag iedereen weten, we zorgen er-
voor dat alle inwoners van Bronck-
horst een spetterend weekend beleven
waarin niets zal ontbreken zegt Dion
Wolf''
De organisatie heeft nog veel meer in
petto, maar dit blijft nog even geheim. 

ZONDAG 22 AUGUSTUS: 
Als Ten Barge over zijn plannen praat
beginnen zijn ogen te fonkelen. In ge-
dachten is hij weer terug in de tijd dat
roemruchte feesten werden gehouden
in Concordia door beatclub Square,
discotheek Invention. "Concordia was
in de jaren 60, 70 en 80 een begrip in
de hele Achterhoek en omgeving. Na
beatclub Rody '67 bij café van Gelder
aan de Spalstraat ben ik samen met
onder andere Wim en Henk Boerman,

Tonnie Kroesen en Appie Fleming
beatclub Square begonnen in Concor-
dia. In die tijd haalden we bekende
groepen als The Cats, Livin'Blues, Tee
Set en Cuby & the Blizzards naar Hen-
gelo." Discotheek Invention begon op
het toneelgedeelte van de grote zaal
maar toen de oude schuren achter
Concordia werden gesloopt kreeg de
discotheek een prachtig nieuw onder-
komen van de familie Boerman. "Er
werden heel veel radioprogramma's
gemaakt in Invention. Het kwam niet
zelden voor dat de discotheek als 's
ochtends om 10.00 uur vol zat met
mensen die een snipperdag hadden
genomen of spijbelden van school. Uit-
gaanspubliek uit de hele regio wist in
die tijd de weg naar Hengelo te vin-
den. "Vele vriendschappen en huwelij-
ken zijn hier begonnen. In 1980 ben ik
samen met mijn toenmalige partner
Hannie Hendriksen De Herberg in Vor-
den begonnen. Zes jaar later hebben
we nog een fantastische reünie gehou-
den met Q65 en Armand", aldus Ten
Barge die in het midden van de jaren
80 naar Zutphen vertrok om daar het
succesvolle restaurant De Ruif te be-
ginnen. Inmiddels is het restaurant
van de hand gedaan en heeft Ten Bar-
ge zich samen met zijn vrouw Erica
helemaal gericht op catering en evene-
menten. Grootste evenement qua or-
ganisatie is de Nationale Bokbierdag
in Zutphen, waar elk jaar in oktober
meer dan 100.000 mensen op af ko-
men. De laatste keer dat al die oud-
Concordia-gangers samen kwamen is
dus al bijna een kwart eeuw geleden.
"Velen hebben nu grijs haar of wat
minder haar en kinderen bijna net zo
oud als wij toen waren. Wat zou het
mooi zijn om samen nog één keer
weer zo'n geweldige sfeer te beleven.
Om samen nog één keer jong te zijn
met de muziek van toen." 
Diverse groepen zijn inmiddels vastge-
legd met als toppers de Bintangs en
The Beatles Brouci Band (Tsjechië),  op
dit moment de beste Beatles-cover-
band, verder de The Jibs uit Doesburg,
bestaan ook al 45 jaar, bijten het spits
af en de finale is met één van neder-
lands beste showorkesten Papa di
Grazzi met een serie golden oldies.
Dj's deze avond zijn Cor en Michel.

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus
zijn dus dagen om in de agenda te zet-
ten. "We gaan er een gezellige boel van
maken." De voorverkoop start binnen-
kort. Reageren? Mail naar info@hen-
gelsfeest.nl of kijk op www.hengels-
feest.nl Reacties op Reunie-Concordia:
deruif@planet.nl Hengelsfeest: HET
feest veur jong en oud!

Uitgebreid met reünie Concordia-Invention Square

Hengelsfeest

Hengelo - Hengelo viert deze zomer een weekend lang feest. Op zaterdag
21 augustus wordt het welbekende Hengels feest gehouden met dit jaar
weer veel topacts en heel veel gezelligheid. Een dag later wordt er van 15.00
tot ca. 22.00 uur een grote reünie gehouden voor oud-Concordia-bezoe-
kers.

Op de vroegere parkeerplaats van Concordia werd een samenwerkingsovereenkomst gete-
kend en uiteraard geproost op een geweldig Hengelsfeest. v.l.n.r : Nando Burghardt, Jan-
Willem Harmsen, Cor ten Barge en Tim de Jong. Dion Wolf ontbreekt.

Als onderdeel van Kinderopvang
Humanitas hebben de vestigingen
(kinderdagverblijven, tussenschool-

se opvang, buitenschoolse opvang,
gastouderopvang en peuterspeelza-
len) meer mogelijkheden om zich te
ontwikkelen. Kinderopvang Huma-
nitas is een van de grootste kinder-
opvang organisaties in Nederland
en toonaangevend binnen haar vak-
gebied. 

Door de overdracht van de aandelen
van Sensire naar Kinderopvang Hu-
manitas is de continulteit van de
kindercentra gewaarborgd. Kinder-
opvang Humanitas zal de contacten
met de ouders, de gemeenten en an-

dere betrokken partijen overne-
men. Kinderen, ouders en medewer-
kers 

Ouders en andere belanghebben-
den zullen op korte termijn al
schriftelijk kennismaken met Kin-
deropvang Humanitas. Daarnaast
zijn er in april kennismakingsbij-
eenkomsten gepland met medewer-
kers. Kinderopvang Humanitas
staat er om bekend dat zij medewer-
kers en ouders betrekt bij het inzet-
ten van een succesvol integratiepro-
ces.

Yunio kindercentra door Kinderopvang Humanitas

Overname definitief
Op 14 april 2010 hebben Sensire
en Kinderopvang Humanitas het
overnamecontract getekend. De
overname betreft de overdracht
van de kinderopvang en peuter-
speelzalen van Yunio Kinderop-
vang aan Stichting Kinderop-
vang Humanitas. Voor Yunio
jeugdgezondheidszorg (consul-
tatiebureaus) en Yunio kraam-
zorg verandert er niets.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

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

MODEKOOPJE
DAMES DESSINROKKEN 
normaal 14.99 nu slechts 10.00

DAMES POLO LANGE MOUW
Normaal 17.50 nu slechts 12.00

DAMESVEST 
Normaal 29.99 nu slechts 20.00
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Voor modekoopjes zie onze website www.tuunte-fashion.nl

KUNST PROEVEN
Architectenburo Lambardo
gaat in Zelhem . . .

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Nu volop Hollandse Asperges &
Hollandse Aardbeien!!!

Bildstar aardappelen v.a. 10 kilo 1.49
Hollandse Trostomaat 500 gram 0.99

Malse krop sla + komkommer samen 0.89
Zoete Mandarijnen nu 20 voor 2.50

Grote Bloemkool nu 1.39
Heerlijke zoete Ananas deze week 0.99 per stuk
Tevens volop div. Pootaardappelen en sla-kool-perkplanten

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

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij
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DEELNEMERS
Voor de kinderen: Clown Hans ballon-
nenartiest, Harmen en Bregje etalage-
speurtocht, Willy Devillers munten 
jager, Ballonnen uitdeel team, Pony
ritten Manege Marhulzen, Schmink-
artiesten, Speelstraat, Marmottenbak
GPKV, Tolletjesmaker Jan Kulsdom,
Kinderrommelmarkt, nieuwe kinder-
wandelroute en een Speelstraat. De
muzikale bijdrage zal geleverd wor-
den door orgelman Ben Heetkamp en
dweilorkest Windkracht 11. 

VOOR ALLE LEEFTIJDEN:
Graffitiartiest Bertus Gieskes, Mega
schilderstuk Willem te Molder, Com-
pagnie Grolle, Toren beklimmen RK
Calixtus, Multimedia spektakel de
Slag om Grolle, Vestingstad Express,
Stadsmuseum (Tachtigjarige Oorlog
museum), bezichtiging brouwkelders
Grolsch, Amalia Markt (leuke en gezel-

lige jaarmarkt), Huis Basten Asbeck,
Galerie Wij, Organisatie Slag om Grol-
le, VVV en de speciale informatiekar.

GRATIS ENTREE
Alles is gratis toegankelijk. Echter voor
sommige onderdelen wordt een klei-
ne bijdrage gevraagd. Hiervoor is een
passe-partout ontwikkeld die verkrijg-
baar is bij: VVV/Stadsmuseum, recep-
tie Marveld Recreatie, Toren beklim-
men Oude Calixtus en Multimedia
spektakel Slag om Grolle in de Oude
Calixtus. 
Met deze passé-partout wordt u tevens
gratis vervoerd met de Vestingstad
Express naar de diverse onderdelen
van deze vestingdag. 

WINKELS OPEN
Veel winkels zijn op deze 'koninklijke'
vestingdag open en bij de Groenlose
horeca op een van de vele terrassen is
het goed vertoeven. 
Na afloop van de vestingdag neemt de
horeca het over met een leuk muziek-
festijn. 

Kortom voor een onvergetelijke Konin-
ginnedag voor de kinderen moet u op
de Vestingdag in Groenlo zijn. 

U bent van harte welkom. 
Voor meer informatie en het laatste
nieuws zie 
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Koninginnedag Groenlo 2010 in het teken van kindervermaak!

1e Vestingdag in een reeks van vijf
Groenlo zal op 30 april (Koningin-
nedag) bruisen van de activiteiten,
met name voor de kinderen is er
van alles te doen. Om in vesting-
stad termen te spreken zullen
maar liefst 25 onderdelen in 
stelling worden gebracht. Deze 1e
'Koninklijke' vestingdag uit een
reeks van vijf (30 april, 6 juni, 
11 juli, 7 augustus en 19 september)
zal geheel in het teken staan van
kindervermaak.

Caravanclub ‘De Wegwezers’, opge-
richt 1 april 1989, is een actieve club
en er worden diverse activiteiten ge-
houden. Door ouderdom of ziekte
moesten de laatste jaren een aantal
vaste leden stoppen. “Met meer leden
hebben we meer mogelijkheden om
bijvoorbeeld buitenlandse reizen te or-
ganiseren”, zegt Freddie Nales uit
Groenlo, die voorzitter is van ‘De Weg-
wezers’. De club bestaat uit mensen

die zelfstandig een caravan kunnen
rijden en de caravan zelf kunnen in-
richten tijdens een kamp of tocht. “Ui-
teraard helpen we iedereen als dat no-
dig is. We maken ook veel gebruik van
elkaars kennis, ervaring en bij het
sleutelen”. Volgens de voorzitter is er
een gezellige sfeer in de club en zijn er
prettige onderlinge contacten. Nales:
“Het is een soort familie, een echte
vriendengroep”. De caravanclub trekt

er regelmatig op uit. Ze gaan altijd
twee weken in het voorjaar en twee
weken in het najaar en bij voorkeur in
Nederland. “En dan tussendoor gaan
we meestal een trektocht maken van
vier tot vijf weken ergens door Euro-
pa”. Dit jaar staat ook een weekje naar
Wassenaar op het programma om er
heerlijk te fietsen en te wandelen op
het strand en in de omgeving. 
Belangstellende caravanliefhebbers
die meer informatie willen of zich als
lid willen aanmelden kunnen terecht
bij: Freddie Nales, De Horst 6, Groenlo.
Of kijk op de website: 
www.dewegwezers.nl

Caravanclub 'De Wegwezers' 
zoekt nieuwe leden

Hengelo - Caravanclub ‘De Wegwezers’ is op zoek naar nieuwe leden. De
voorkeur gaat uit naar belangstellende echtparen of stellen in de leeftijd
vanaf ongeveer zestig jaar. De club heeft ruim twintig leden waarvan er
veel uit de Achterhoek komen.

Voorzitter Freddie Nales (rechts) met de leden het echtpaar Korten uit Hengelo.

Bij aankomst worden de deelnemers
verwelkomd met een kop koffie met
koek. Er is hier meer dan voldoende
ruimte om te parkeren en de pony's of
paarden in te spannen c.q. te zadelen.
De routes zullen zoveel mogelijk over
zandwegen geleid worden, welke ui-
teraard zowel voor aanspanning als
ruiter goed begaanbaar zijn. De routes

voeren vanuit Hengelo alle drie dagen
een andere richting uit, zodat met vol-
le teugen kan worden genoten van al
het schoons wat de gemeente Bronck-
horst te bieden heeft. Het schitterende
coulisselandschap, gestoffeerd met
mooie boerderijen, kastelen en land-
goederen, alsook natuurgebieden,
mooie doorkijkjes en vergezichten. 

Alle deelnemers zijn normale ver-
keersdeelnemers, ieder bepaald zijn
eigen tempo. De routes zijn tussen de
20 en 30 km per dag.  Voor meer infor-
matie wordt verwezen naar het secre-
tariaat, telefoon (0575) 451987 of via
email secretariaat@bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl. Ook is er een
informatieve site www.bronckhorster-
paardenmeerdaagse.nl, waar het mo-
gelijk is het inschrijfformulier te
downloaden en mailen of te versturen
naar Secretariaat Bronckhorster Paar-
denmeerdaagse, Schiphorsterstraat
8A, 7227 NG Toldijk.

Bronckhorster Paardenmeerdaagse

Bronckhorst - Dit jaar zal, na de geslaagde eerste editie in 2009, de Stich-
ting Bronckhorster Paardenmeerdaagse weer een paardenmeerdaagse or-
ganiseren en wel op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 mei aanstaande.
De deelnemers worden ontvangen op de Hietmaat, het evenemententer-
rein van Hengelo Gld., waar jaarlijks diverse hippische evenementen en
keuringen plaatsvinden.

Nordic Walking is sportief wandelen
met speciale wandelstokken of wel
"poles" genoemd. Tijdens het wande-
len worden (indien de techniek goed
wordt uitgevoerd) ook de rug, buik-,
schouder-, arm-en bilspieren optimaal
gebruikt en de gewrichten worden
ontlast. De belasting voor het hart- en
longsysteem neemt toe, zonder dat de
training als zwaar wordt ervaren. Een
ideale fitnessactiviteit in de buiten-
lucht. Nordic Walking is veilig en ple-
zierig voor jong en oud en zeer ge-

schikt voor gewichtsvermindering en
verbetering van uithoudingsvermo-
gen.
Tijdens deze cursus , wordt er natuur-
lijk ook gezellig met elkaar gepraat en
gelachen en nadien koffie gedronken . 
De nieuwe Groep is 30 maart j.l. ge-
start onder leiding van een ervaren in-
structrice (zie foto) hier in de Kruis-
bergse bossen , waar oa het klimmen
en afdalen is geoefend . Sportvereni-
ging Dio organiseert ook in het voor
en najaar een wandeltochten voor ge-
vorderden , data,s worden op tijd be-
kend gemaakt in het contact en de
klepper Informatie en inschrijving bij
Sonja Verbeek, tel.nr. 0575 - 462837 en
kijk ook eens op onze site www.dio-
keijenborg.nl, voor ons les aanbod.

Nieuwe groep Nordic Walking voor beginners gestart

sv DIO Keijenborg
Keijenborg - Sportvereniging DIO
organiseert elk jaar cursussen Nor-
dic Walking voor iedereen die op
zijn eigen niveau deze nieuwe be-
wegingsvorm wil gaan beoefenen.

Wik deed daaraan mee met 7 meisjes.
Zij hadden zich de nieuwe oefenstof in
enkele weken eigen gemaakt. Ieder
streed in haar eigen categorie, recre-
anten niveau 1 of 2 en leeftijdsgroep

pupil 1, pupil 2 of jeugd. En met een
goed resultaat: Eline Brummelman
behaalde een 3e plaats, Susanne
Weenk een 1e plaats. De anderen vie-
len buiten de podiumplaatsen maar
scoorden wel goed. Joanne Steenblik
werd 4e, Anne Sarink 5e, Iris Lammers
9e, Luna Bouwhuis 10e en Femke vd
Stroom 12e.

WIK scoort weer hoog op
wedstrijd
Wichmond - Afgelopen zaterdag
vonden in Warnsveld de recrean-
tenwedstrijden gymnastiek plaats.

Daarbij is hij met name gelnteresseerd
in de periode van de Tweede Wereld-
oorlog, waarin burgemeester Rijpstra
door de Duitsers werd opgepakt, over-
gebracht werd naar een kamp bij
Hamburg, waar hij op 9 december
1944 bezweek aan de ontberingen die
hij moest ondergaan. Dhr. Hulshof wil
voor zijn onderzoek graag in contact
komen met Zelhemmers, die hem ge-

kend hebben of die uit tweede hand
verhalen over hem kunnen vertellen. 

Naast uw hulp heeft dhr. Hulshof ook
contact gezocht met de werkgroep
Oud Zelhem en met Bert Schieven, de
archivaris van de Zelhemse oorlogsge-
schiedenis, die op dit moment een ex-
positie over de Tweede Wereldoorlog
heeft ingericht bij Museum Smede-
kinck.

Hebt u informatie over burgemeester
Rijpstra, hebt u hem gekend of weet u
verhalen (van ouders, grootouders of
anderen) over hem dan kunt u contact
opnemen met dhr. Hulshof via de
email op info@arendhulshof.com of
telefonisch op tel. (06) 33 96 40 90.

Op zoek naar 
burgemeester Rijpstra
Zelhem - Arend Hulshof, de achter-
kleinzoon van burgemeester Rijp-
stra, die tussen 1921 en 1944 burge-
meester van Zelhem was, is voor
een onderzoek en het schrijven van
een boek over zijn overgrootvader,
op zoek naar de sporen van zijn
overgrootvader.



Op de van oudsher bekende Hengelose
paarden- en warenmarkten, waar vaak
duizenden bezoekers op af kwamen,
was het doorgaans één en al gezellig-
heid. Tijdens bepaalde markten was
het soms zo druk dat als je iemand uit
je eigen gezelschap kwijt was geraakt
deze haast niet meer terug kon vin-
den. Voor veel mensen was zo'n markt-
dag een feestdag. Al slenterend over de
markt langs de vele kramen waarbij
met deze of géne een praatje werd ge-
maakt of lekker genieten van de ver-
makelijkheden of in één van de vele
cafés met terrassen die Hengelo toen-
tertijd rijk was. Voor vervoer werd ge-
zorgd door middel van een koets, om-
nibusdienst of de tram. Later werden
ook per auto taxiritten uitgevoerd.
Verder had je om de paar huizen de
mogelijkheid om je fiets te stallen zo-
dat iedereen probeerde een graantje
mee te pikken. 

Toen al werd door veel Hengelose on-
dernemers op deze enorme markten
ingespeeld. De één begon een hotel, de
ander een café en weer een ander
startte een bier- of koffiehuis waarvan
er ook zeer vele waren. Deze bier- of
koffiehuizen waren vaak het gevolg
van de ontbrekende volledige vergun-
ning. Voor de inwendige mens waren
er mogelijkheden te over. Hier was
door de ondernemers goed over nage-
dacht. Wanneer de grote schare
marktgangers over Hengelos geplavei-
de straten liep en na een poosje bij de
mensen de dorst begon toe te slaan
moest men niet het idee krijgen in een
woestijn te zijn beland. Er waren daar-
om mogelijkheden te over om je dorst
te lessen in een café. En kwam je een
half uur later weer buiten nadat je en-
kele borreltjes tot je had genomen en
je liep tien meter verder en die akelige
dorst begon weer op te spelen dan wip-
te je zo bij het volgende café naar bin-
nen. In het centrum van het dorp wa-
ren in die tijd rond de 25 cafés te vin-
den waarvan de Spalstraat er al 15 tel-
de, inclusief 3 hotels. Hier kwamen de
cafés of herbergen langs de invalswe-
gen naar het dorp nog bij. Kosten nog
moeite werden bespaard om het de
mensen naar de zin te maken. Voorts
waren er een flink aantal particulie-
ren die overnachtingen aanboden.
Ook de Hengelose winkeliers deelden
mee in de vreugde waarbij een aantal
zeer goede zaken deed. In de cafés,
sommige met zaal, speelde veelal een
bandje of iemand met een harmonica
die de gezellige sfeer nog meer deed
aanwakkeren waarbij ook veel ge-
danst werd. In die tijd waren orkest
Brugman of Slodderwietske bekende

namen. Slodderwietske speelde vaak
bij cafe Eylenburg in de Kerkstraat. Tij-
dens de kermismarkt was het vroeger
gebruikelijk dat veel mensen bij hotel
Langeler 's morgens de nieuwe fram-
bozen op brandewijn gingen proeven.
De vrouw des huizes zorgde er jaar-
lijks voor deze op tijd klaar te hebben. 

Zoals bekend kwamen de bezoekers,
waaronder behalve de paardenhande-
laren uiteraard zeer veel boeren wa-
ren, uit alle windstreken. Ook vanuit
het buitenland zoals Duitsland, Polen
en zelfs Rusland werden paarden aan-
gevoerd naar dat kleine dorpje Henge-
lo in de Achterhoek. Ondanks dat het
prima paarden waren liepen veel boe-
ren niet weg met deze dieren vanwege
het feit dat ze "geen Nederlands ver-
stonden". Riep de boer 'huu' naar het
paard dan kon het gebeuren dat het
dier weer als een speer wegrende. Han-
delaren uit bijvoorbeeld Goor, Neede
of Winterswijk kwamen daags voor de
markt richting Hengelo. Vaak kwa-
men ze in een dogkar waar soms wel
vijf personen in zaten. 

Daarachter waren drie paarden vastge-
bonden aan de kar. Hierna volgden
nog eens twee of drie paarden die
door middel van een speciale knoop
waren vastgemaakt aan de staarten
van de voorste. Geheel achteraan fiets-
te weer een persoon met een zweepje
in de hand om de orde te handhaven.
Deze paarden, die bedoeld waren voor
de handel, werden voor de nacht on-
dergebracht bij o.a. hotel Langeler, ca-
fé "De Waag" (fam. Besselink), hotel
"De Karper" (fam. Kleijberg, later Wit-
te), café "De Zon" (fam. Voskamp, later
Bruggink) of café "Lange Wagen" (fam.
Jansen), die in het bezit van paarden-
stallen waren. Sommige van deze be-
drijven beschikten over kamers waar
de handelaren konden overnachten.
Anderen, waaronder café "De Zon",
hadden geen kamers voor gasten zo-
dat de handelaren die nacht bij de
paarden in de stal doorbrachten. Na-
dat ze 's avonds onder het genot van
enkele borrels en gezellig gebabbeld te
hebben in het café gingen slapen, voel-
de het hooi aan als je eigen bed. Ook
kwamen handelaren of boeren met de
fiets of lopend met één of twee paar-
den aangelijnd van heinde en verre
vaak midden in de nacht richting
Hengelo voor de markt de volgende
dag.

In die tijd kende Hengelo ook veel
paardenbegeleiders, die tegen beta-
ling naar Vorden togen en vanaf het
treinstation de dieren naar Hengelo

ter markt brachten. Veel woonwagen-
bewoners uit omliggende plaatsen wa-
ren ook regelmatig aanwezig. De ene
keer kochten ze een scharminkel en
de andere keer probeerden ze net zo'n
wandelend lijk te verkopen. Deze
mensen waren ten tijde zo arm dat ze
zich onmogelijk een redelijk paard
konden aanschaffen. Wanneer de
markt ten einde was, vertrokken ze
weer richting hun standplaats. Vaak
werd er op de terugweg bij boeren aan-
geklopt voor een maaltijd. Veel boeren
konden zich goed inleven in het pro-
bleem van deze mensen en gaven ze
wat te eten. Gelukkig werd het door de
jaren heen vanwege de betere voorzie-
ningen voor hen geleidelijk ook wat
rooskleuriger. 

De paardenmarkt, met vaak een aan-
voer van negenhonderd tot duizend
paarden en af en toe uitschieters tot
wel dertienhonderd stuks, trok ook
veel bekijks van niet-boeren. Voor ve-
len was de handel, waarbij veel vier-
voeters van eigenaar wisselden door
het gebruikelijke handjeklap een waar
schouwspel. Op de warenmarkt werd
doorgaans ook goed zaken gedaan.
Zeer veel artikelen werden aangebo-
den zoals o.a. schoenen, klompen, ge-

reedschap, wol en lappen, alles voor
het paard, knipmutsen, zilverwerk, ui-
en, kool, kruiwagens en wagenwielen.
Goede zaken deed zeker de touwhan-
delaar die zo'n enorme vlotte babbel
had dat hij er zelf haast in geloofde.
Binnen korte tijd had hij vijftig men-
sen om zich heen staan en verkocht in
een mum al zijn touwen.

Tijdens de Koldemarkt kochten veel
boeren jutezakken vol rode maar voor-
al witte kool voor de wintervoorraad. 's
Morgens vroeg vertrokken ze naar de
markt en togen rechtstreeks naar de
man die de kolen verkocht. Deze han-
delaren hadden vele jaren hun stand-
plaats om en nabij de muziektent
(hoek Spalstraat-Bleekstraat). Daags
voor de bewuste markt maakte de
boer al een afspraak met de melkboer,
die tijdens zijn rit ook zijn boerderij
aandeed en deze vanaf de zuivelfa-
briek langs de markt reed en de zak-
ken met kool meenam. Als dank kreeg
de melkboer 1 of 2 borrels aangebo-
den. De rode kolen werden doorgaans
in een niet al te koude ruimte opge-
hangen en de witte kolen werden alle-
maal fijn gesneden en als zuurkool  in-
gemaakt in vaten of Keulse potten. 

Natuurlijk waren er tijdens de mark-
ten wel eens opstootjes. Maar als de
toenmalige veldwachter Wisselink ten
tonele verscheen dan stoof alles uit el-
kaar want deze veldwachter stond er
om bekend dat hij met de gummistok
zo hard sloeg dat de meeste mensen
daar liever niet op wachtten. Ooit ge-
beurde het dat er bij de N.H. Kerk wat
schermutselingen waren die flink uit
de hand dreigden te lopen waarbij de
toen dienstdoende veldwachter Bak-
ker de hulp van omstanders opeiste
met de woorden: "In naam der Konin-
gin beveel ik u om mij bij te staan",
hetgeen ook werd opgevolgd. Ook had
de Hengelose politie regelmatig assis-
tentie van de marechaussee, die gesta-
tioneerd was in Ruurlo. Voor zover be-

kend, gebeurden  tijdens deze mark-
ten bijna geen extreem gewelddadige
voorvallen, op die ene keer na. In 1938
op een pikdonkere avond omstreeks
21.00 uur fietste een inwoner uit het
buitengebied vanuit het dorp weer
huiswaarts toen er plotseling vanuit
de berm twee mannen de weg op-
sprongen en luid schreeuwden: "Daor
he'j um, daor he'j um". Meteen werd er
met een flink stuk hout op de boer in-
geslagen maar als door een wonder
kwam het stuk hout net achter de
boer met een enorme klap op de fiets-
drager terecht. Hevig geschrokken zag
de man toch nog kans om zijn weg te
vervolgen richting huis. Toen hij zijn
angstaanjagende avontuur aan zijn fa-
milieleden vertelde en meteen de fiets
inspecteerde, bleek dat de klap zo he-
vig was geweest dat de fietsdrager ge-
heel van de fiets verdwenen was. Naar
later bleek, waren de bewuste overval-
lers diezelfde dag tijdens de markt
waarschijnlijk getuige geweest bij de
verkoop van enkele paarden door een
handelaar waardoor deze behoorlijk
wat contanten op zak had. Doordat de-
ze handelaar dezelfde weg moest af-
leggen als de boer hadden de overval-
lers in het donker de verkeerde per-
soon voor zich gehad. Door de misluk-
te poging liep het voor de boer toch
nog goed af. 

Deze enorme markten van weleer, die
Hengelo tot een bruisende plaats
maakten, zien we jammer genoeg niet
meer. Mede door de intrede van het
gemotoriseerde verkeer, dat in de ja-
ren dertig van de vorige eeuw ook in
Hengelo geleidelijk in opmars kwam,
ging de handel in paarden ziendero-
gen achteruit. En ook al zal het nooit
meer worden als toen, de marktver-
eniging blijft zich door middel van
jaarlijkse activiteiten inspannen om
de herinnering levend te houden.

Tekst: Wim Luimes
Foto's uit de collectie van Wim Luimes

Een terugblik op de befaamde
Hengelose markten

Paardenmarkt in de Spalstraat, waarschijnlijk in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Hotel "De Karper" van de familie Witte aan de Spalstraat in 1900. Ook bij dit hotel was er
de mogelijkheid om paarden te stallen, zodat er vaak overnachtingen plaatsvonden door
o.a. kooplieden.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hoesplaatse: Boerderijnaam. 
"Woltas, Hommelink en Braokman heurt töt de olde hoes-
plaatsen en zo bunt ter völle meer."

B. Hoeszittend: Inwonend. 
"Hoeszittend heurt ze der bi'j."

C. Loperi'je: Diarree hebben. 
"An de loperi'je waezen."

Ook het totale aantal SOA-consulten
in de regio Oost-Nederland (Gelder-
land en Overijssel) is fors toegenomen.
Dit blijkt uit de regionale 'SOA-Sense
Thermometer' die, in navolging van
de landelijke RIVM-thermometer, is
uitgebracht door de zes GGD'en van
Oost-Nederland. De stijging van 20%
wordt voor een deel bepaald door de
toename van het aantal jongeren op
de spreekuren. 

Een mogelijke verklaring voor de stij-
ging is de kleinschalige en klantge-
richte aanpak, waardoor jongeren
minder drempelvrees hebben om 'bin-
nen te lopen'. Dit lijkt ook te gelden
voor de Sense-spreekuren die zich spe-
cifiek richten op jongeren van 19 tot
25 jaar. Het aantal consulten bij Sense
steeg het afgelopen jaar in Oost-Neder-
land met 25%. De meest gestelde vra-
gen gingen over anticonceptie.

Qua SOA-vindpercentages laten de cij-
fers in Oost-Nederland een beeld zien
dat vergelijkbaar is met de landelijke
RIVM-cijfers. Er is een duidelijke toena-
me van het aantal gonorroe-infecties
(30% meer gediagnosticeerde gonor-
roe-infecties dan in 2008) en een da-
ling van het aantal positieve syfilis-
testen. 

Chlamydia is ook in Oost-Nederland
de meest gediagnosticeerde SOA. 11%
van de cliënten had een Chlamydia-
infectie.

Meer jongeren bezoeken
SOA-spreekuur
Regio - Vergeleken met de rest van
Nederland bezoeken in Gelderland
en Overijssel veel jongeren het
SOA-spreekuur. Voor de samenwer-
kende GGD'en in de regio Oost be-
vestigt dithet belang van de SOA-
spreekuren voor deze groep. Het
verbinden vanseksualiteitszorg
(Sense) aan SOA-spreekuren bij de
GGD biedt bovendien meer moge-
lijkheden om jongeren, in het ka-
der van hun seksuele gezondheid,
op een passende en laagdrempeli-
ge manier te helpen.

De race zal worden gehouden op zater-
dag 25 september en zondag 26 sep-
tember. Maximaal 20 koppels (40 per-
sonen) zullen met kaart de gemeente
Bronckhorst doorkruisen. Disciplines
hierbij zijn: hardlopen, moutainbiken
en kanovaren (daarnaast nog enkele
opdrachten als klimmen, zwemmen
e.d.).

De start van de race is zaterdagmor-
gen 25 september bij sportcentrum
Aerofitt in Hengelo (Gld.) en duurt ver-
volgens non stop tot zondagochtend.
De koppels moeten geheel "self sup-
porting" zijn, dus dienen zelf te zor-
gen voor eten en drinken gedurende
de 24 uur. Deelnemende koppels moe-
ten gedurende de race zoveel mogelijk

check point (CP) zien te vinden. Na 24
uur is het winnende team het team
met de meeste CP's. Deze CP's worden
uitgezet op de mooiste plekken van de
gemeente Bronckhorst. Dat is vaak in
de natuur maar ook langs openbare
wegen. Deelnemers zoeken zelf hun
weg middels kaart door te (hard)lo-
pen, mountainbiken en kanovaren.
Ook is het mogelijk dat een check-
point alleen zwemmend kan worden
bereikt. De teams doen alles zonder
hulp van buitenaf en dus zonder ver-
zorging. Het is niet noodzakelijk voor
de race om wedstrijdervaring te heb-
ben. Het is echter wel van belang een
goede basisconditie te hebben waarbij
een nachtje doorhalen mogelijk is.
Vanzelfsprekend doet de organisatie

er alles aan om de race zo veilig moge-
lijk te laten verlopen maar deelname
is volledig op eigen risico. 

De organisatie van deze unieke race is
in handen van Alwin Radstake (Zel-
hem), Peter Rutjes (Loil), Jan Klumper
(Halle-Heide) en Clemens van der Logt
(Steenderen). Inschrijven kan dus van-
af nu via de site, deelnemers hebben
dus nog even de tijd om te trainen en
zich voor te bereiden. Meer informatie
is te vinden op: www.arbronckhorst.nl

Deelnemers 24 uurs race gezocht!

Steenderen - De inschrijving voor de 24 uur Adventure Race Bronckhorst
is geopend. Dit kan via de site www.arbronckhorst.nl. Inschrijven kan al
vroeg zodat koppels zich gedurende de zomer voor kunnen bereiden.

De opkomst was groot 36 kinderen. De
kinderen werden in groepen verdeeld
naar gelang hun leeftijd. 

In elk gevonden ei zat een chocolade
ei verstopt en natuurlijk kregen alle

kinderen aan het einde een grote cho-
colade paashaas…… En om de winter
te verdrijven of wat voor reden dan
ook werd er s' avonds om 21.00 uur de
traditionele paosbaken weer ontsto-
ken door onze eigen schutterskoning

Dolf Versteege. Het duurde even voor-
dat de vlam erin zat, maar toen dat
eenmaal het geval was branden het
dan ook best. ondanks dat het niet al
te best weer was kwamen er toch nog
een boel bezoekers. Het is een gezelli-
ge avond geworden. 

De avond werd muzikaal omlijst door
de regionale toetsenist Marc Z.

Paaseieren zoeken en Paasvuur

Vorige week zondag was het weer zover…….Paaseieren zoeken onder bege-
leiding van echte paashazen. Een activiteit waar de kinderen uit de buurt
jaarlijks naar uitkijken.

De simPC is een makkelijke en veilige
computer, zeer geschikt voor iedereen
die gelnteresseerd is in de voordelen
van een computer, maar opziet tegen
installatie, onderhoud en het risico
van virussen. Naar aanleiding van dit
enorme succes wordt op woensdag 28
april een extra demodag gehouden.
Klanten kunnen zelf ondervinden dat
dankzij de vooraf gelnstalleerde pro-
gramma's en een service abonnement
het gebruik van een simPC volledig
zorgenvrij is.

EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organise-
ren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. De

simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte
functies zijn voorgeprogrammeerd:
surfen op het web, e-mailen, tekstver-
werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bij-
houden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig. 

Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te kij-
ken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft ge-
woon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assorti-
ment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Op woensdag 28 april kunnen bezoe-
kers in het Servicehuis aan de Dorps-
straat 7 opnieuw met eigen ogen zien
dat dankzij de vooraf gelnstalleerde
programma's het gebruik van de
simPC heel eenvoudig is. Er zijn
experts aanwezig die antwoord kun-
nen geven op alle vragen. Aanmelden
is niet nodig.

Extra demonstratiedag

Makkelijke computer
Vorden - De demonstratiedagen
voor simPC's die gehouden zijn in
februari en maart waren een groot
succes. Meer dan honderd bezoe-
kers hebben de demodagen in het
Servicehuis bezocht en waren bij-
zonder enthousiast over het ge-
mak van de simPC.

De officiële handeling wordt om 15.00
verricht door Henk Aalderink, burge-
meester van Bronckhorst Verder zal
drs. C.I.J.M Ross van Dorp ( lid van het
federatiebestuur van de KNHS ) een
toespraak houden.

Maandag 26 april opening

Ruiter- en menproject
Achterhoek- Liemers
Vorden - Maandag 26 april wordt in
Taveerne ‘De Wildenborcherhof’
voor genodigden het ruiter – en
menproject Achterhoek- Liemers
geopend.
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De Keppelrun is een professionele
prestatieloop over 1, 5 en 10 kilometer
voor ervaren en onervaren lopers,
vrouwen en mannen, oud en jong. Het
parcours staat bekend om zijn vlakke,
snelle en landschappelijk karakter. De
route voert grotendeels over verharde
wegen in en buiten de bebouwde kom
van Laag- en Hoog-Keppel. Start en fi-
nish zijn op de Monumentenweg in
Hoog-Keppel. De start van de 5 km is
om 10.30 en de 10 km deelnemers wor-
den om 11.15 uur weggeschoten. 

De afstand van 1 kilometer is voor de
jeugd van 7 t/m 13 jaar. Deze jeugd-
loop start om 12.30 uur. Er wordt in de
leeftijdscategorieën 6-7, 8-9, 10-11 en
12-13 jaar op verschillende tijden ge-
start. Voor zowel de jongens als de
meisjes zijn er mooie prijsjes te verdie-
nen. Met de startnummers van de 1
km jeugdloop wordt na afloop een
verloting georganiseerd. Leerlingen
van de basisscholen in de gemeente
Bronckhorst die zich voor de jeugd-
loop inschrijven, doen voor hun eigen
school automatisch ook mee aan het

scholenkampioenschap. Aan de best
presterende school wordt een wissel-
bokaal uitgereikt. In 2009 ging deze
beker naar de hardlopertjes van de
Woordhof in Hummelo. Welke school
gaat dit jaar de bokaal overnemen? De
finishtijd van de deelnemers wordt
met behulp van een ChampionChip
geregistreerd. Deze huurchip wordt
vastgemaakt aan de schoenveters. Als
de finishlijn gepasseerd is, wordt de
tijd automatisch op de computer gere-
gistreerd. De uitslagen worden op de-
zelfde dag op internet gepubliceerd.
De huurchip en het startnummer
kunnen op 13 juni bij het wedstrijdse-
cretariaat in de Hessenhal worden op-
gehaald. Plaatselijke muzikanten ma-
ken van de Keppelrun telkens weer
een fantastisch hardloopevenement.
Hardlopen is een gezonde bewegings-
vorm die je op alle tijden van de dag
kunt beoefenen. Pak nu je kans en
geef je zo snel mogelijk op bij voorin-
schrijving. Inschrijven op 13 juni kan
ook maar is duurder. Nieuwsgierig ge-
worden? Voor verdere informatie en
inschrijven ga naar www.keppelrun.nl

3e Keppelrun

Voorinschrijving geopend

Op zondag 13 juni houdt de Vereniging Hessenrijders voor de derde keer
de Keppelrun. Vorig jaar hebben bijna 500 hardlopers met heel veel ple-
zier meegedaan. Daarmee is de Keppelrun het aantrekkelijkste hardloop-
evenement in de gehele Achterhoek. Voorinschrijven is nu mogelijk via de
website: www.keppelrun.nl

Wedstrijdorganisatie Keppelrun:  Siert Wieringa, Gert Klein, Henk Veeneman en Rene Kui-
pers. Op de foto ontbreken Irma van Hof en Ellen Wieggers.

“Het feit dat onze lichamelijke condi-
tie van dien aard is dat wij nog actief
op de voetbalvelden een balletje mo-
gen trappen, deed ons besluiten om
ons in te gaan zetten voor een goed
doel. Dit jaar zullen onze gezonde
spieren zich inzetten voor zieke spie-
ren”, zegt woordvoerder en speler van
Pax 7, Erwin ten Kate. De initiatiefne-
mers Erwin ten Kate en Jan van der
Veen, leider van Pax 7, hebben er alle
vertrouwen in dat het een geslaagde
dag wordt met een mooie financiële
opbrengst voor de Stichting Spieren
voor Spieren.
Pax 7 organiseert op 15 mei op de vel-
den van sportpark ’t Elderink in Hen-
gelo diverse activiteiten, met als hoog-
tepunt een voetbalwedstrijd tegen een
aansprekende tegenstander. Toen de
kampioen van de Jupiler Leaque hoor-
de van dit geweldige initiatief was de
tegenstander voor deze wedstrijd snel
gevonden. Geheel belangeloos komen
de oud eerste elftal spelers van Betaald
Voetbal Organisatie De Graafschap
hun opwachting maken. 

Het elftal van Oud De Graafschap zal
onder andere vertegenwoordigd wor-
den door Dennis te Braak, René Hid-
dink, Ron Olyslager, Erik Redeker,
Chris Trentelman, Jan Vreman, John
Willems en nog enkele andere oude
voetbalcoryfeeën. Bij Pax zullen onder
andere Gerard Kaak, Harold Meerlo,
Frans Jozef van Uum en de gebroeders
Gotink, Lankhorst, Ten Kate en Meer-
beek actief zijn. De aanvang van de
wedstrijd is om 18.00 uur. 

Vanaf 15.30 zijn er op het Pax terrein
verschillende activiteiten voor jong en
oud. Voorafgaand aan de wedstrijd
Oud Pax 1 – Oud De Graafschap 1,
wordt er een sponsorloop gehouden
en is de finale van de penalty bokaal.
De sponsorformulieren worden onder
meer uitgereikt op scholen en bij
sportverenigingen. Het doel bij het pe-
naltyschieten wordt verdedigd door
de keeper van het eerste elftal van Pax,
Joeri Mars en door de keeper van de A1
van De Graafschap, Jeroen van der
Veen. Voor de allerjongsten staat een

springkussen opgesteld en de deelne-
mers aan de sponsorloop krijgen na af-
loop gratis patat. Daarnaast zijn er
door verschillende bedrijven en instel-
lingen prijzen beschikbaar gesteld
voor een verloting. Twee vaste suppor-
ters van Pax zullen deze dag extra in
het zonnetje worden gezet. De totale
opbrengst van deze sportieve dag zal
worden gedoneerd aan de Stichting
Spieren voor Spieren. 

De Stichting Spieren voor Spieren zet
zich in voor kinderen met een spier-
ziekte en richt zich op fondsenwer-
ving.Onder het motto ‘Gezonde spie-
ren zetten zich in voor zieke spieren'
ondersteunen veel (ex) topsporters de
doelstellingen van de Stichting. Spie-
ren voor Spieren zet de netto-opbreng-
sten snel en effectief in ten behoeve
van spierziekte onderzoek en de verbe-
tering van het diagnosetraject. Daar-
naast organiseert zij leuke activiteiten
voor kinderen met een spierziekte.
In 2008 bereikte de Stichting, in sa-
menwerking met het Universitair Me-
disch Centrum Utrecht (UMC), een be-
langrijke mijlpaal met de opening van
het Spieren voor Spieren Kindercen-
trum, dat zich volledig richt op di-
agnose, onderzoek, registratie en de
behandeling van kinderen met een
spierziekte. Voor meer informatie: Er-
win ten Kate, mobiel: 06-36198326.

15 mei: Oud Pax 1 - Oud De Graafschap 1

'Spieren voor Spieren'
Hengelo - Het veel te vroege overlijden van Paul Franken en Cor Huntelaar,
bracht een groot deel van de oud eerste elftal spelers van Pax bij elkaar.
Het deed eenieder weer eens beseffen dat het leven voor sommigen veel te
kort is. Om een keer onder plezieriger omstandigheden bij elkaar te zijn,
werd er een training georganiseerd die aan de basis stond van het ont-
staan van een elftal (Pax 7) van alleen oud eerste elftal spelers van voetbal-
vereniging Pax.

Er worden beelden en schilderijen van
Piet van Middelaar en decoratieve en

gebruiksweefsels in textiel en andere
materialen van Jefke van Iterson ge-

toond. Openingstijden van 10.00 tot
18.00 uur. 

Beide exposanten zullen dagelijks
aanwezig zijn.

Dubbelexpositie in Kapel Bronkhorst

Bronkhorst - Van 1 t/m 7 mei 2010 zal in de Kapel van Bronkhorst een
kleurrijke dubbelexpositie te zien zijn.

Weefwerk van Jefke van Iterson.
Het doel is de zorg aan kankerpatiën-
ten te verbeteren. Wij vragen u twee
keer een vragenlijst in te vullen via het

Internet. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Wilt u er mede voor zorgen
dat in de toekomst andere kankerpa-
tiënten beter geholpen kunnen wor-
den? U kunt zich aanmelden op de
website www.rug.nl/psy/omgaanmet-
kanker. Weet u niet zeker of u tot de
doelgroep behoort of heeft u andere
vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl of bellen met
mevrouw T. M. Brakel, telefoon (050)
363 67 57.

Omgaan met kanker
Bronckhorst - De Rijksuniversiteit
Groningen zoekt voor niet-com-
mercieel onderzoek mensen die
zelf de afgelopen zes maanden hun
behandelingen voor kanker heb-
ben afgerond. Dit onderzoek wordt
gefinancierd door KWF Kankerbe-
strijding.

Op deze school voor kinderen tussen
4 en 18 jaar zijn er geen verplichte
lessen of een verplicht rooster. Kinde-
ren onderzoeken van nature de we-
reld om zich heen en leren door alles
wat zij doen. Zoals een kind ‘vanzelf’
leert lopen en praten, zo kunnen kin-
deren ook leren lezen, schrijven en
rekenen. Wanneer een kind eraan
toe is, kan hij of zij de hulp krijgen
die hiervoor nodig is. Het ene kind
begint jonger dan het andere, maar
iedereen leert het en dat zonder
stress of dwang. 

In Amerika is hier al meer dan 40
jaar ervaring mee. Oudere kinderen
gaan vaak een of twee dagen per
week op stage, bijvoorbeeld bij een
kinderdagverblijf of een computer-
zaak. Zo komen ze erachter in welke
richting zij een vervolgopleiding wil-
len doen. Men kan op de open mid-
dag kennismaken met begeleiders
en leerlingen. 

Er zijn boeken om in te bladeren,
dvd’s om te bekijken en de koffie en
thee staan klaar. De school is geves-
tigd aan de Nijverheidsweg 2 in Vor-
den, vlakbij het station. Telefoon:
0575 – 470 697. Voor meer informatie
www.schooldeparadox.nl

School de Paradox 
houdt open middag
Vorden - Woensdag 21 april houdt
School de Paradox in Vorden van
14 tot 16 uur een open middag.

Het tweede team met als begeleider Je-

anne van Hal uit Hengelo gld had de
volgende deelnemers en werd heel
netjes 3e,-28 kg Lisa de Graaf uit Ruur-
lo en Naomi Loffeld uit s'Heerenberg ,-
32 kg Hannah Wormgoor en Aniek
Reimes uit Eibergen, -36 kg Kimberly
Rijksen uit Borculo en -40 kg Maaike
van Hoffen uit Vorden. Bij de jongens -
12 jaar waren Anouk Schoolenberg uit
Lochem en Jan Engels uit Vorden  be-
geleiders en wisten ook hun team tot
de 1ste plaats te coachen!
Dit team werd bezet door -27 kg
Alexander Rijksen uit Borculo, -30 kg
Ryan Rijksen uit Borculo , -34 kg Iwan
van Velden uit Eibergen ,-38 kg Bastian
Schumaker uit Zelhem en -42 kg Wout
Engels uit Vorden. Bij de jongens -15
jaar was Ronald Buunk begeleider en

deze werden in de finale 3e.
Het team bestaat uit -42 kg Floris Salo-
mons uit Hengelo gld en Thijs Luggen-
horst uit Holten , -46 kg Joris Berend
uit Hengelo gld ,-50 kg Leon Schutten
uit Neede, -55 kg Dennis Buunk , -60
kg Bas Timmen uit Groenlo en Berend
Luesink uit Hengelo gld. Speciaal om
de twee teams die naar het N.K. mo-
gen aan te moedigen , heeft Stichting
Top Judo Leo Buitink dat weekend een
judokamp georganiseerd. Met alle
deelnemers van het judokamp gaan
we de geplaatste teams aanmoedigen
om daarna af te reizen naar het kamp
waar we allerlei leuke activiteiten op
het programma hebben staan voor
een geslaagd judo-weekend.

Twee teams Judoschool Buitink naar N.K.

Ruurlo - Afgelopen zaterdag 17
april stonden er vier teams van Bui-
tink in de finale van de Oost Neder-
landse kampioenschappen. Beide
meisjesteams -12 en het 1ste jon-
gensteam -12 , tevens het jongens-
team -15 jaar. Het eerste meisjes-
team bestaande uit, -24 kg Noor
Pondes uit Varsseveld, -28 kg Iris de
Graaf en Liz Mombarg uit Ruurlo, -
32 kg Naomi Overkamp uit Eiber-
gen ,-36 kg Ruth Peters uit Vorden
en -40 kg Annemijn Salamons uit
Hengelo gld met als begeleider Ju-
dith Smeets uit Ruurlo werd over-
tuigend 1ste! En gaat door naar het
NK teams in Nijmegen



Arjan Mombarg bestempelde hij stee-
vast als de ‘herenboer uit Vorden’ die
volgens Jan een veehouderij runde
met wel 20 t0t 30 koeien. Naarmate de
wedstrijd vorderde en Arjan Mombarg
liet zich ‘van voren’ zien, werd Jan van
Ommen steeds enthousiaster in zijn
commentaar. Tegen de tijd dat de
finish in zicht kwam, beschikte de
‘herenboer uit Vorden’ volgens Jan wel
over wel 150 koeien! Intussen is Jan
van Ommen als speaker gestopt en
heeft Nefit, zoals enkele jaren geleden
door het bedrijf werd aangekondigd,
de stekker uit zowel de skeeler- als de
schaatsploeg getrokken.
Jan van Ommen had destijds, zoals nu
anno 2010 blijkt, een vooruitziende
blik want inmiddels heeft de ‘heren-
boer’ samen met zijn broer René en
met ‘een helpende hand’ van vader
Henk in het buurtschap Linde een fon-
kelnieuwe veestal laten bouwen, wel-
ke onlangs door zo’n 300 genodigden
bezichtigd kon worden. Een stal voor-
zien van alle technische snufjes en al-
les computergestuurd, prachtig om te
zien. Tijdens een bezoek aan het be-

drijf om over het aanstaande skeeler-
seizoen te praten, laat een trotse Arjan
Mombarg ons de stal zien.
Niet alles wordt door de computer ge-
stuurd, zo werd ons al snel duidelijk.
‘Kijk, zegt Arjan, dit kalfje is een uur
geleden geboren. Het heeft nog geen
naam, ik denk dat wij haar Dinie gaan
noemen’ , zo zegt hij ! Intussen likt
moeder koe, zeer liefkozend het kalfje
schoon. De komende jaren zullen er
ongetwijfeld nog heel wat kalfjes ge-
boren worden, want de beide broers
willen te zijner tijd over een veestapel
van een paar honderd koeien beschik-
ken. Arjan Mombarg runt daarnaast
samen met Raymond Mars het bedrijf
Free Wheel. ‘En dan toch nog tijd voor
de skeelersport’?, zo vroegen wij hem.
Arjan: ‘Het is duidelijk dat ik over wei-
nig vrije tijd beschik, waardoor ik tot
dusver te weinig trainingsarbeid heb
kunnen verrichten. Toch ga ik nog een
jaartje op het hoogste niveau (A-rij-
ders) door. Edward van Dijk, eigenaar
van Telstar, een megastore in sportar-
tikelen met vestigingen in Deventer,
Zwolle en Harderwijk (en tevens ma-

nager van de schaatsploeg Adforma-
tie) heeft onlangs een eigen skeeler-
ploeg opgericht die onder de naam
‘Telstar Sport’ aan de reguliere compe-
tities in Nederland zal meedoen. Daar-
voor heeft hij Sjoerd Huisman, Geert-
Jan van der Wal, Arjan Mombarg en
Karlo Timmerman gecontracteerd. 
Edward van Dijk: ‘Arjan Mombarg is
de ideale man om onze ploeg com-
pleet te maken. Het is een geweldige
kerel met nog een ouderwetse menta-
liteit. Bovendien een jongen met ka-
rakter, waarvan de andere rijders in
het team nog iets kunnen leren. Ik
ben echt blij dat we hem er bij heb-
ben’, zo zegt hij. Arjan Mombarg: ‘ Ik
krijg binnen de ploeg een vrije rol, de
andere jongens in de ploeg weten na-
melijk heel goed wat ik tijdens een
koers kan’, zo zegt de bijna 38 jarige
Vordenaar. In tegenstelling tot de
schaatssport, waarbij een aantal spon-
sors om financiële redenen hebben
moeten afhaken, floreert de skeeler-
sport nog steeds.
Arjan: ‘Wereldwijd is skeeleren een
grote sport. Aan het laatste wereld-
kampioenschap skeeleren deden
maar liefst deelnemers uit 58 landen
mee en dat zegt genoeg. De schaats-
sport wordt in een beperkt aantal lan-
den beoefend, met Nederland als ‘het
‘schaatsland bij uitstek’, zo zegt hij.
Mombarg weet als geen ander dat hij
de komende weken flink aan de bak
moet om de trainingsachterstand weg
te werken. ‘ Ik zal niet aan alle wed-
strijden kunnen meedoen, maar waar
ik aan de start verschijn wil ik er ook
‘staan’ en wil ik absoluut niet voor
Piet Snot meerijden’, zo zegt hij reso-
luut. Intussen is het skeelercomité
Vorden al druk bezig met de organisa-
tie van de skeelermarathon die op vrij-
dag 23 juli gehouden zal worden. Ar-
jan (enthousiast): ‘Ik denk dat het met
name bij de A-rijders een fantastische
wedstrijd wordt. En om het voor het
publiek nog aantrekkelijker te maken
hebben we, vergeleken bij vorig jaar,
het parcours ingekort tot een lengte
van 4,1 kilometer. De race gaat over 60
kilometer, zodat de skeeleraars vijf-
tien keer door het centrum van het
dorp komen. In het parcours is elke
ronde 1500 meter klinkerweg opgeno-
men, een behoorlijke moeilijkheids-
graad. Om ook de detailhandel in het
dorp tegemoet te komen hebben we
besloten dat er pas vanaf 19.00 uur ge-
start zal worden’, zo zegt hij. De gehe-
le Nederlands skeelertop is op 23 juli
present alsmede een aantal ‘schaats-
kanjers’ met daarbij waarschijnlijk
ook als ‘klapper’ Olympisch schaats-
kampioen Mark Tuitert. De budgette-
ring voor de skeelermarathon in Vor-
den is volgens het skeelercomité op
een ‘haar na’ rond !

Skeelermarathon Vorden op vrijdag 23 juli

Arjan Mombarg: 
contract bij team Telstar Sport

Vorden - Jan van Ommen, hoofd redacteur bij Wegener huis-aan-huiskran-
ten in Zwolle, stond ooit samen met de legendarische Dries van Wijhe aan
de wieg van de oprichting van de Nederlandse skeelerbond. Hij fungeerde
tevens jarenlang op alle circuits in Nederland als speaker. Een bijzondere
speaker met een grote dosis humor. Jan van Ommen maakte ook de elf
succesvolle jaren van de Nefit ploeg mee.

De minioren zwommen hun vijfde en
laatste speedo wedstrijd van dit sei-
zoen, de junioren hun vierde en laat-
ste Junioren Meet..
De speedo wedstrijden kennen nog
een afsluitende kringfinale in Zut-
phen op 12 en 13 juni voor de achttien
snelste zwemmers, de Junioren Meet
is meteen afgesloten met een gezellig
feest voor de deelnemende clubs met
eten en disco.
Bij de speedo kwamen op de 200m
wisselslag goed voor de dag met een
mooie pr: Marlijn Welmer, Kim Nij-
land en Torben Lammerdink. Op de
100m wisselslag verbeterden Thomas
Luchies, Nick Bongers en Bas Wensink
hun tijden aanzienlijk. Iris van Geiten-
beek zwom drie seconden van haar
50m vrije slag tijd af. Op de toch best
lange 400m vrij hebben Quincy Bob-
bink, Fleur Zomer, Bouwe Ackema en
Nick Bongers prima tijdsverbeterin-
gen gezwommen.
Bij de Junioren Meet gaat het er niet
alleen om een goede tijd neer te zet-
ten, maar wordt een medaille verdient
door diegene die de grootste pr kan
halen.
Op de laatste wedstrijd worden dan
ook medailles uitgereikt aan de zwem-
mers, die de grootste verbetering van
hun tijd van dit seizoen hebben ge-
haald en wordt berekend welke vereni-
ging gemiddeld de grootse tijdsverbe-
tering heeft gezwommen over het he-
le seizoen. De winnende vereniging
was dit keer Aquapoldro uit Apel-
doorn, tweede werd Livo uit Lichten-

voorde en derde de Berkelduikers uit
Lochem
Dagkampioenen van de Berkelduikers
waren Laura Achtereekte, Lisette Ket-
telarij, Manon Kolkman, Anniek Wel-
mer, Sander Wissink, Emiel Tholen,
Martijn Cai en Marieke ten Have.

Seizoensprijzen gingen naar; eerste
plaats: Gerdien Robbertsen, Marlieke
Scholten, Martijn Cai. Tweede plaats
voor:Frederiek Grootroessink, Laura
Achtereekte, Manon Kolkman, Sander
Wissink. Derde plaats: Berjan Ebbe-
kink, Femke ten Have, Lisette Kettela-
rij, Bernice Jager, Loes van der Linden,
Niels Tjoonk, Luuk Nijland.

Selectiezwemmers
Berkelduikers
Zowel de Minioren (7 tot 12 jaar) als
de junioren (12 tot 16 jaar) hebben
dit weekeind weer een wedstrijden-
reeks afgesloten.

TSL ACTIVIA D1 - DASH D1
Na een lange reis, die voor het gevoel
minder lang duurde dan verwacht,
kwam Dash dames 1 (gesponsord door
Visser Mode), aan in Sint Anthonis.
Hier werd de laatste competitie wed-
strijd van het seizoen gespeeld tegen
het al gedegradeerde TSL Activia. 
Vooraf aan deze wedstrijd was er een
competitie wortelgooien. Deze wed-
strijd werd met 3-1 gewonnen door
Marije Heijink en zo hoopten we ook
het volleybalseizoen af te sluiten. 
De eerste set begon rommelig. Het was
duidelijk dat er druk op de schouders
van de dames lag om deze wedstrijd
tot een goed eind te brengen. Als dit
gebeurde mocht Dash dames 1 name-
lijk aantreden voor promotie/degrada-
tie wedstrijden voor lijfsbehoud. Rede-
lijk snel keek Dash tegen een achter-
stand aan. Toch lukte het nog aardig
om bij te komen, maar deze set werd
aan het eind toch verloren met 27-25.
De tweede en derde set zette Dash van-
af het begin een stap er bij om het spel
te verbeteren. Dit lukte aardig en met
een paar service series en een goede
pass -die ontbrak in de eerste set- wer-

den deze sets dan ook redelijk gemak-
kelijk binnen gehaald met 20-25 en 20-
25. De vierde set wilde de dames van
Dash (subsponsor Bistro de Rotonde)
de wedstrijd binnen halen, en hier-
mee pd-wedstrijden veilig stellen.
Maar vanaf het begin leek het alsof
het team er niet meer in geloofde. De
pass liep niet meer, en de service druk
was ver te zoeken. Met een eindsprint
probeerden de dames het nog recht te
zetten, maar deze set ging met 21-25
naar TSL Activia, dat overigens goed
speelde. Nu moest het dus de vijfde set
gebeuren. Jammer genoeg was het ge-
loof ver te zoeken en de servicedruk
kwam niet terug. Hierdoor verloor
Dash ook de vijfde set met 15-09.
Vanaf dat moment moesten de dames
van Dash dames 1 (subsponsor Strada
Sports) afwachten op de uitslag van de
directe concurrent VC Pansign. Zij
moesten aantreden tegen Ledub en
mochten niet met 4-0 hebben gewon-
nen anders was het seizoen voor Dash
dames 1 afgelopen. Het was dus flink
duimen op de terugweg naar Vorden.
Uiteindelijk kwam het verlossende
woord dat VC Pansign met 0-4 had ver-
loren. Hierdoor komt er alsnog een
verlenging aan de competitie voor de

dames van Dash. Zij moeten hierin
aantreden tegen WSV uit Warnsveld
en ODI uit Middelbeers. De eerste wed-
strijd is 27 april thuis in het Jebbink te-
gen ODI. Tijden komen nog op de web-
site van vvDash. Wij hebben uw steun
hierbij hard nodig, dus kom allen kij-
ken!

UITSLAGEN DASH WEEK 15 2010  
Za 17 april 
Dash HS 1 - Grol HS 1 4-0
Dash DS 6 - Brevolk DS 2 1-3
TSL Activi... DS 1 - Dash DS 1 3-2
WIVOC DS 3 - Dash DS 3 3-1
WIVOC DS 2 - Dash DS 4 0-4
Dash HS 2 - Grol HS 2 4-0
Dash MB 3 - Reflex MB 2 4-0
Dash HS 3 - Reflex HS 4 2-3
Dash DS 5 - Grol DS 3 4-0
Dash MB 1 - Kerkemeije... MB 1 3-2
Halley MC 1 - Dash MC 1 4-0
Dash MB 2 - KSV MB 2 3-1
Langhenkel... DS 3 - Dash DS 2 1-3
Smash '68-... MC 2 - Dash MC 2 geen uit-
slag

Dash D1 speelt thuis op dinsdag 27
april 20.00 pd wedstrijd. Uit waar-
schijnlijk op zaterdag 1 mei, zie hier-
voor onze site.

D a s h

De wedstrijd werd gehouden in
Warnsveld. Sparta nam met vijf deel-
neemsters deel. 
Er werden mooie resultaten behaald:
Maureen Vliem deed mee in de catego-
rie instap nivo R3. Zij behaalde een 3e
plaats en kreeg de bronzen medaille
omgehangen.

Kayla Tjoonk deed mee in de categorie
instap R1. Zij behaalde een 1e plaats
en kreeg de gouden medaille omge-
hangen. Merith van der Veen deed
mee in de categorie pupil 2 nivo R1. Zij
behaalde een 4e plaats. Britt Radema
deed mee in de categorie junior nivo
12. Zij behaalde een 3e plaats en kreeg
de bronzen medaille omgehangen.
Maaike Eskes deed mee in de categorie
senior nivo 12. Zij behaalde een 1e
plaats en kreeg een gouden medaille
omgehangen. Dit is natuurlijk een su-
per resultaat, waar we dan ook trots
op mogen zijn. Dames ga zo door.

2x goud, 2x brons en een vierde plaats

Sparta

Vorden - Zaterdag 17 april was er
een wedstrijd in de 8e divisie. Deze
divisie is extra opgezet voor recre-
anten en beginnende turnsters. Zij
zouden anders geen enkele wed-
strijd hebben.

Daarvoor behoef je geen boeddhist te
zijn. Een ieder kan leren bewust te

lopen. De bedoeling van dit initiatief
wandelen is niet één of andere be-
stemming te bereiken, maar in het
Hier en Nu te genieten en stil, bewust
en vredig te worden. 
Voor meer informatie kan bellen
(0575) 55 11 51 (mobiel 06-24250460)
en www.evelien-art.nl (Evelien Goed-
koop) en madelonh@euronet.nl 
(Madelon Hooykaas)

Wandelen
Vorden - Zondag 25 april wordt er in
de Lindense Laak aan de Zomer-
vreugdweg 3 in Vorden, onder lei-
ding van Evelien Goedkoop instruc-
tie gegeven hoe je 'loopmeditatie' in
de Boeddhistische Traditie in je da-
gelijks leven kunt beoefenen.





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

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

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

stageplaatsen.
Open avond: donderdag 22 april. 

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

Volleybalvereniging Marvo ’76 Mariënvelde

Volleybalvereniging Marvo ’76 uit Mariënvelde
heeft voor seizoen 2010-2011 een vacature voor 

Trainer-coach (m/v) Dames 1

Dames 1 bestaat momenteel uit 10 speelsters en
komt uit in de 1e klasse van de Nevobo regio
Oost. Naast het plezierig volleyballen wordt 
gestreefd naar een zo’n hoog mogelijke positie 
in de 1e klasse. Trainings- / thuiswedstrijdtijden
en een passende vergoeding zijn in onderling
overleg vast te stellen.

Geïnteresseerd??? Kijk voor meer informatie 
en / of aanmelding op www.marvo76.nl.
Sluitingstermijn 1 mei 2010.

Bedrijfsinformatie
Lesli Living B.V. is een groothandel in artikelen voor tuin en terras: tuinmeubelen, parasols, tuindecoratie, etc. Deze artikelen worden
geïmporteerd uit het Verre Oosten en verkocht in vooral Nederland en Duitsland.
Bringo is een onderdeel van Lesli Living en importeur van elektrische voertuigen. Bringo levert zowel aan bedrijven als aan particulieren.
Lesli Vuurwerk B.V. is de meest toonaangevende speler op de markt van consumentenvuurwerk in Nederland. Lesli Vuurwerk B.V. doet op
een zeer servicegerichte wijze zaken met meer dan 350 vuurwerkverkooppunten in Nederland.
Lesli Silvesterzauber GmbH is de Duitse dochteronderneming van Lesli Vuurwerk B.V.
Prima patio B.V. verkoopt alles voor terras en veranda online aan consumenten. Bovengenoemde B.V.’s zijn onderdeel van Aleo Holding B.V.

Wij zoeken een CONTROLLER M/V met leidinggevende ervaring 

Functie-inhoud:
Aleo Holding B.V. zoekt een controller met leidinggevende kwaliteiten voor een fulltime dienstverband. Je bent in staat om de diversiteit aan
taken in de juiste prioriteit uit te voeren, maar verliest tegelijkertijd niet uit het oog dat bepaalde zaken gedelegeerd kunnen en/of moeten
worden. Je brengt gevraagd en ongevraagd relevante en betrouwbare rapportages uit die belangrijk zijn voor de interne beheersing en
strategievorming. Daarnaast ben je een volwaardig lid van het managementteam en ben je mede verantwoordelijk voor strategische keu-
zes en de voorbereiding daarvan.

Werkzaamheden:
• Verantwoordelijk voor de begrotingen en jaarrekeningen, salarisadministratie, financiering en liquiditeitsbeheersing 
• Eerste aanspreekpunt voor: accountants, banken, verzekeringsmaatschappijen, de belastingdienst 
• Coördineert en geeft leiding aan de afdeling financiële administratie 
• Belast met de administratieve organisatie en interne beheersing hiervan 
• Verzorgen van (interne) financiële rapportages 
• Volwaardig lid van het managementteam 
• Mede verantwoordelijk voor (voorbereiding van) strategische keuzes van het bedrijf 
• Toetsing op doelmatige besteding van beschikbare middelen en juiste toepassing van regels, richtlijnen en procedures 
• Opzetten en implementeren van budgetteringsproces 

Functie-eisen:
• Een afgeronde bedrijfseconomische of Accountancy opleiding op HBO-of academisch niveau 
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie 
• Kennis van financiële en/of boekhoudkundige software 
• Uitstekende beheersing van MS Office software en expert in Excel toepassingen 
• Je bent oplossing-en servicegericht en flexibel ingesteld 
• Je bent in staat om vanuit je verantwoordelijkheidsgevoel, zelfstandigheid en intelligentie sleutelfiguren aan te spreken op hun 

verantwoordelijkheden en de juiste prioriteiten te stellen 
• Je kunt jezelf goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, en bent in staat contacten te onderhouden op verschillende niveaus, 

zowel intern als extern 
• Je beheerst de Nederlandse en Duitse taal in woord en geschrift 
• Je hebt een proactieve instelling met het vermogen om werkzaamheden te delegeren en het overzicht te bewaren 
• Je hebt visie op bedrijfseconomische vraagstukken en bent op de hoogte van de actualiteiten binnen de financieel economische 

wereld 

Aanbod:
Het betreft een afwisselende en uitdagende functie van 40 uur per week in een veelzijdige en dynamische organisatie. Wij bieden een pas-
send salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden met volop nieuwe uitdagingen. De organisatie is jong en groeiend en er heerst een
informele en no-nonsense sfeer.

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Leo Groeneveld of afdeling Personeelszaken via telefoonnummer
0544-371200. Voor informatie over ons bedrijf: www.lesli.nl.
De sluitingsdatum voor deze vacature is 30 april 2010. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Wanneer je wilt solliciteren, kun je je brief met CV mailen naar info@lesli.nl of sturen naar:
Lesli Living B.V. Afd. Personeelszaken Postbus 49 7130 AA Lichtenvoorde www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCH INKOPER/PLANNER M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer VMK00217

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

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

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

Werkzaamheden:
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

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

OPPERMAN STRATENMAKER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer VDB00255

Werkzaamheden:
Wat je precies voor werkzaamheden gaat verrichten is afhanke-
lijk van je ervaring. Wij vinden de motivatie en werkervaring
veel belangrijker dan een evt. opleiding. Maar ben je niet bang
voor lichamelijk werk, kun je een schop in je handen houden of
heb je andere relevante ervaring? Dan is dit iets voor jou!

Functie eisen:
- Rijbewijs B;
- eigen vervoer;
- VCA is een pré;
- ervaring in soortgelijke functie.

TECHNISCH HELPDESKMEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld – Fulltime – vacaturenr. VIW00265

Werkzaamheden:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het snel oplossen
van storingen/vragen van klanten in het servicetraject op hard-
en software gebied (1e lijns), het voorbereiden en implemente-
ren van programmawijzigingen of upgrades via Modem/ VPN
verbinding en contact onderhouden met klanten. De werkzaam-
heden zijn grotendeels intern. Incidenteel dient de storing mid-
dels inzet op locatie verholpen te worden.

Functie eisen:
- MBO+ /HBO-opleiding, richting electro-/ besturingstechniek;
- ervaring met het in bedrijf stellen van installaties;
- minimaal 3 jaar ervaring met het in bedrijf stellen van PLC-

systemen;
- kennis van de Engelse en Duitse taal;
- kennis van Aandrijf- en Servotechniek is een pre;
- bereidheid tot het draaien van consignatiedienst.

(JUNIOR/SENIOR) JURIST M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenr. VMK00216

Werkzaamheden:
De werkzaamheden zijn divers en richten zich voornamelijk op
het gebied van ondernemingsrecht, huurrecht, arbeidsrecht en
faillissementsrecht. Te denken valt aan het opstellen/beoorde-
len van overeenkomsten, het adviseren van de (interne/externe)
klant.

Functie eisen: 
- Afgeronde Universitaire/HBO opleiding;
- flexibele en ambitieuze persoonlijkheid;
- 0 tot 6 jaar ervaring.



Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder
Ons bedrijf bestaat ruim 30 jaar en is nagenoeg geheel gericht op onderhouds-
schilderwerk in de regio, dus weinig reistijden. We werken met een enthousiast
team vakmensen die al vele jaren bij ons werkzaam zijn waarbij collegialiteit
erg belangrijk is. Ons werk omvat naast onderhoudsschilderwerk ook behang-,
glas- en spuitwerk.
Bij gebleken geschiktheid gaat het om een vaste aanstelling.
Spreekt je dit aan, bel ons dan voor een afspraak.

Bent u de Vakschilderdie wij zoeken?

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCT MANAGER M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr. VMK00218

Als Product Manager ben je verantwoordelijk voor het rea-
liseren van de commerciële doelstellingen. Je gaat contac-
ten onderhouden met de grote accounts en draagt zorg
voor een goed lopend commercieel proces dat zich richt op
het verder uitbouwen van de relaties. Naast relatiebeheer
richt je je op de uitbreiding van het aantal accounts en ga je
gericht de markt op. In combinatie met de nodige verkoop
activiteiten wordt je ook verantwoordelijk voor het verder
ontwikkelen van het productassortiment, inkoop, analyse-
ren van product- en marktinformatie en het onderhouden
van het leveranciersbestand. In deze functie zul je je bezig
gaan houden met het aansturen van het team. Je beschikt
over de natuurlijke wil om de markt, samen met het team te
vergroten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het
budget.

Wij zoeken voor deze functie iemand met een technisch/
commerciële opleiding op MBO/HBO-niveau. Je houdt van
bijzondere uitdagingen en verstaat de kunst producten op
een onderscheidende manier in de markt te plaatsen. Je
bent een enthousiaste, positief ingestelde, ondernemende
en initiatiefrijke persoonlijkheid met een zeer goed analy-
tisch vermogen. Je bent gewend om optimaal gebruik te
maken van de mogelijkheden van moderne ERP-systemen.
Je woont in de regio of bent bereid om te verhuizen. Gezien
het internationale karakter van het bedrijf beheerst u de
Engelse en Duitse taal in woord en geschrift.

STAJA is een dynamische en groeiende onderneming met een internationaal afzetgebied.
Zowel halffabrikaten als complete eindproducten vinden hun bestemming naar uiteenlo-
pende branches. De STAJA-groep telt 3 werkmaatschappijen met in totaal 90 werknemers
en elk met zijn eigen disciplines.

Voor STAJA Wapening te Hengelo (Gld.) zijn wij op zoek naar:

WERKPLAATSCHEF
In de wapeningscentrale van STAJA wordt prefab wapening geproduceerd welke ruim-
schoots voldoet aan de kwaliteitseisen en normen die men aan deze producten stelt. De
combinatie van een goede werkvoorbereiding, computergestuurde machines en vakkundi-
ge medewerkers leidt tot zeer efficiënt geproduceerde prefab wapening.

Wat verwachten we van je:
• ondersteunen en aansturen (leerling) lassers;
• het mede opstellen van planningen in samenwerking met het bedrijfsbureau;
• verzorgen van kwaliteitscontroles;
• aanspreekpunt klanten en leveranciers;
• mede (eind)verantwoordelijkheid voor de werkplaats;
• controle voortgang productie/planning.

Wat zoeken we:
• iemand met goede communicatieve eigenschappen;
• leidinggevende capaciteiten gericht op coördineren, organiseren en controleren;
• affiniteit met metaal / wapening;
• enthousiast en gedreven persoonlijkheid;
• iemand met minimaal een afgeronde MBO opleiding en een jaar ervaring in een

soortgelijke functie.

BETONSTAALVERWERKERS/CO2 lassers
De werkzaamheden bestaan uit het lassen en samenstellen van halffabrikaten/prefab wape-
ning. Zelfstandig en accuraat van tekening kunnen werken geniet onze voorkeur.

Wat bieden wij je:
• een interessante fulltime baan;
• een bij de functie passend salaris;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• een prettige werksfeer in een groeiend bedrijf;
• een interne opleiding.

Interesse?
Stuur dan je CV en motivatie per brief of mail voor 3 mei aanstaande naar:

STAJA Wapening BV
t.a.v. Judith Overkemping
Postbus 91
7255 ZH Hengelo (Gld.)
tel. (0575) 461815
fax (0575) 463880
j.overkemping@staja.nl




