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Ook Jan Klein Hekkelder, voormalig ei-
genaar van café Uenk, was nog even
naar Vorden getogen om Barbara te fe-
liciteren. ‘Ze kwam jarenlang bij mij
het Duitse lottoformulier inleveren en
dan at ze vaak ook een hapje mee’, zo
sprak Jan. Toen ook zijn echtgenote de
felicitaties overbracht vroeg Barbara
Elsman tot hilariteit van de aanwezi-

gen aan haar: ‘zeg vertel mien is, gao-
ie nog altied met Jan noar bedde’? Wel
de stemming zat er op deze feestelijke
morgen in haar woonkamer goed in.
Voor Barbara een reden temeer om al
zingend de fuchsia’ bij Hermientje
nog eens te laten bloeien, terwijl in-
tussen ook, in de ogen van Barbara, de
piepjonge (90) buurvrouw Riek van
hiernaast nog een presentje kwam
aanbieden.

Een paar dagen voor haar verjaardag
mocht de pers een praatje met haar
maken. We kregen van zorgmanager
Dora Jansen wel het verzoek om voor
de zekerheid nog even een dag van te
voren te bellen. 

‘Mevrouw Elsman heeft last van ge-
heugenverlies, heeft ze een goede dag
dan kan ze zich nog wel dingen herin-
neren. Ze is voor ons altijd prettig in
de omgang, alleen wanneer ze onder
de douche moet, moeten we praten als
Brugman, want aan douchen heeft zij
een hekel. Uiteindelijk komt het alle-
maal goed’, zo zegt ze. 

Over het ‘verre’ verleden wist Barbara
Elsman zich niet veel meer te herinne-
ren. Wel dat zij in Amsterdam was ge-
boren en dat zij later bij een gezin in
Aalten terecht kwam. Vervolgens ver-
trok ze naar Vorden, waar ze tot aan
haar vertrek naar de Wehme, een ‘le-
ven lang’ in het buurtschap Delden
woonde in de boerderij het ‘Olde
Zwaantje’ geheten. Een kleine boerde-
rij met een horecavergunning.

Daar trouwde Barbara met Albertus
(Bertus genoemd) Elsman. Het echt-
paar Elsman kreeg zes kinderen. Vier
daarvan waren woensdag op de ver-
jaardag van moeder present te weten
Wim (79), Bertie (74), Hans (70) en Arie
(60). Zoon Wim:’Vader en moeder had-
den nog twee kinderen, Annie van zes-
tien en Arie van acht. Beiden overle-
den in dezelfde nacht op 16 oktober
1943 aan difterie. 

Moeder is er jarenlang verdrietig over
geweest. Toen er later nog een jongen
werd geboren noemden ze hem ook
Arie. Moeder is destijds door opa en
oma Semmelink eerst in Aalten en
daarna in Vorden groot gebracht. Mijn
moeder was altijd een vrolijk en opge-
wekt mens. 

Vraag het maar aan de postbodes Di-
nant Weenk en Bennie Oosterink. Als
zij de post rond brachten, kwamen ze
altijd bij moeder binnen, want zij wis-
ten het: daar staat immers de koffie
klaar. Waren ze een keertje aan de
vroege kant, geen enkel probleem,
dan maar eerst een ‘rondje’ maken en
daarna alsnog bij moeder op de kof-
fie’, zo zegt Wim Elsman.

De thans 100-jarige was tot haar 98e
nog volop in de running. Zoon Arie:
‘Ze was bijna nooit ziek, heeft ook
nooit in het ziekenhuis gelegen. Moe-
der luisterde graag naar Duitstalige
muziek. Het ‘Musikantenstadl’ was
haar favoriete TV programma’. Zoon
Hans: ‘Moeder was ook altijd zeer be-
zorgd over haar kinderen. 

Toen ik een keer als klein jochie een
dikke stopnaald in de hak had, wilde
mijn vader ‘de punt’ er met de knijp-
tang uithalen. Dat duurde moeder
veel te lang dus trok ze de naald er
met de tanden uit’, zo herinnert Hans
zich. Jarige Barbara vond het allemaal
wel prima zo. 

Ze genoot van de koffie met gebak en
zong nog maar eens over de fuchsia’s
die in haar beleving altijd blijven
bloeien!

'Och Hermientje de fuchsia's zullen altijd blijven bloeien'

Honderd jarige Barbara Elsman
zong op eigen verjaarsfeestje uit volle borst

‘Och Hermientje de fuchsia’s zullen altijd blijven bloeien en dan denk je
dat komt nooit meer terug’, zo zong Barbara Elsman-van Kooperen op de
dag zij honderd jaar werd. Een liedje op verzoek van haar kinderen en een
liedje met historie. Oud-buurvrouw Tonny Brummelman, ook op de ver-
jaardag aanwezig vertelde: ‘Ik kom al jarenlang met Dieke Stapper bij Bar-
bara Elsman op Nieuwjaarsvisite en wanneer wij binnen komen worden
we altijd met dit lied verwelkomd’, zo zegt ze. Burgemeester Henk Aalde-
rink die woensdagmorgen in de Delle (achter de Wehme) namens het ge-
meenbestuur van Bronckhorst zijn gelukwensen kwam aanbieden, viel
een heel ander welkom ten deel. Henk Aalderink tot Barbara Elsman:
’U bent dus de jarige, vandaag honderd’. Jazeker en dat driet in de bokse
dat dondert’, zo reageerde de jarige gevat, die er gelijk aan toevoegde ‘wat
heb-ie toch een mooie ketting umme’. De gehele familie in een deuk en
ook de burgemeester vond de opmerkingen van de jarige prachtig.
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.
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Dus kijk snel op  www.contact.nl

De muzikale begeleiding is in
handen van Wop Kuipers die het
orgel bespeelt, Cees van Dussel-
dorp zit achter de piano en er is
solozang van Daphne Krans. 

Verder zal er een korte overden-
king gehouden worden door ds.
G.J. Tigchelaar uit Velp over het
thema: 'Verzoening'.

Na afloop is er koffie drinken
en kan er gezellig nagepraat
worden en er kan ook nieuwe
verzoekliederen doorgegeven
worden.

Zangdienst
'Vorden
Zingt'
Op zondagavond 27 april om
19.00 uur is er in de Dorps-
kerk van Vorden weer een
zangdienst met liederen die
de afgelopen tijd op verzoek
zijn binnengekomen.

Er zijn tal van leuke attracties, ook
voor de kinderen is er veel te beleven.
Het publiek krijgt op deze bazaar veel
eigengemaakte artikelen, planten e.d.
aangeboden. Dat er in Wichmond veel
schilderstalent is blijkt wel uit het feit
dat een vijftal Wichmondse schilders
hun werken laten zien. 

In de kerk is een expositie van de
dames Ans Berkelaar, Gerry Krijt, Dini
Baauw, Reintje Eggink een Lydia de
Man.

Bazaar Wichmond
Zondag 27 april organiseert de
Hervormde Gemeente Wichmond
achter de Hervormde kerk aan de
Dorpsstraat 16 een bazaar die
duurt van 11.00 tot 16.00 uur. De
opbrengst is bestemd voor het
‘Onderhoudsfonds’ van de kerk.

Programma’s Oranjeverenigingen, 4-5 mei comité’s 

in de gemeente Bronckhorst

Dodenherdenking4 mei
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30 april

Bronckhorst kleurt oranje

Deze week 
verschijnt

Pilsener
24x30 cl | ADVIESPRIJS 11.99ALFA

2 kratten

15.00

Mitra Slijterij
Sander
Pardijs
Dorpsstraat 16

7251 BB Vorden
Tel. 0575 554264

CIRCUS RENZ BIJ 
PLUS HANS ELAND!
Extra Circus zegel bij

Hamburgers 8 st. 

€ 4.98
Kipfilet kilovoordeelpak

€ 4.99
Primeur de nieuwe beugels

van Grolsch vanaf donderdag
bij besteding van minimaal € 50,00

€ 6.99
Deze week speciaal voor u!

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



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST

0900-0767
5 eurocent p.m.

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

Rampen vallen 
niet te plannen.

Voorbereidingen 
wel.

Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
23 t/m 29 april 2008 

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

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

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

Woensdag 23 april
Aspergesoep / Karbonade de Rotonde met aardappe-
len en rauwkostsalade.

Donderdag 24 april
Boeuf Bourgignon met aardappelkroketten en groente
/ Taart tartin met slagroom.

Vrijdag 25 april
Minestronesoep / Visspies met knoflooksaus, rijst en
rauwkostsalade. 

Zaterdag 26 april
Wokki wokki van kip met wokgroente en aardap-
pelen / Parfait met slagroom (alleen ophalen).

Maandag 28 april Gesloten.

Dinsdag 29 april
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

�Gewoon gezond!HHerbalife
NieskePohlman,0654326669

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Gez. Zang-
dienst Vorden zingt in de Herv. kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur ds. J. Enderlee, Harderwijk,
19.00 uur Gez. Zangdienst Vorden zingt in de Herv. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 april 10.00 uur Marianne Benard.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 27 april 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 27 april 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 27 april 10.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.

Tandarts
26/27 april J.H.H. de Lange Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen 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 huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer 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 zieken-
huis 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: Bewa-
king (Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en
19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl - E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

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

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

�Gevraagd: Hulp in huishou-
ding, 3 uur per week, 's mor-
gens. Tel. 0575 - 551854 na
18.00 uur.

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

�Gevraagd: Huishoudelijke
Hulp voor 3 uur p. week. H.
Kruitbosch, tel. 0575-552226.

�Gevraagd: Hulp in de huis-
houding, 3 uur p.week. Bel-
len na 18.00 uur tel. 0575-
552399.

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Sinaasappelbavaroise 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Koninginnedag-aanbieding
geldig op dinsdag 29 april

Oranjetompoucen 
5 halen = 4 betalen

Wij zijn koninginnedag gesloten 

�Een weekje naar de kust in
voorseizoen? 2-pers. vakan-
tiebungalow in Bergen NH.
www.vakantiebergen.nl of
bel 072-5818383.

�Te koop: Fiat Punto 55 S 2
drs rood 118000 km In goede
staat Door dealer onderhou-
den trekhaak + winterwielen
Prijs €2675 R Spronk 0573
441828.

�Géén tijd of zin voor uw be-
drijfsadministratie? Jonge-
man(25) zoekt bijverdiensten
op administratief gebied voor
enkele uren per week. Géén
kantooruren. Brieven onder
nr. 35 aan Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA VOR-
DEN.

�Wegens omstandigheden
te koop: goed onderhouden
grijze Daewoo Kalos 1.4
(handgeschakeld, 5 drs). nov
2002, 53.000 km, prijs €
5995,=, tel.: 06 22524945.

�Te huur per direct apparte-
menten, met tuin, in Hengelo
Gld. € 600,--, exclusief. Tel.
(0575) 46 33 25 ( na 18.00
uur ).

�Royal High Tea omlijst door
gitaarduo Elias/Cordas op 30
april in Orangerie Ruurlo.
Aanvang 15u30. Toegang €
34.50. Kaartverk. t/m 26 apr.
via kunstkring-ruurlo@het-
net.nl.

�Bazaar op zondag 27 april
van 11 tot 16 uur, Withmundi
achter Ned.Herv.Kerk,
Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Met expositie van Wich-
mondse schilders



ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

Marion PolmanMarion Polman
uitvaart begeleiding

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

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

De vele blijken van medeleven na het overlijden van
onze moeder, oma en omi

Aaltje te Linde-Luijmes

hebben ons heel goed gedaan.

Hartelijk dank daarvoor.

Harry te Linde
Gerda te Linde-Lijftogt

Sabine en Bert-Jan
Sjors

Susan in herinnering
Nicole en Edwin

Vorden, april 2008

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Vleeswarenkoopje

bij 150 gram Pepercervelaat
GRATIS 100 gram selderijsalade

Special

Kalfsconfetti 100 gram € 1.50

Tip van de keurslager

Riblappen 500 gram € 4.98

Keurslagerkoopje

Boomstammetjes 4 stuks € 4.00

Maaltijdidee

Zomer Zuurkool 500 gram € 3.99

Maandagochtend 28 april GEOPEND i.v.m.
Koninginnedag en Hemelvaartssluiting

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Het loopt op rolletjes”

De aankoop van het Keurslagerkoopje verloopt deze week wel heel 
soepel. 4 boomstammetjes voor slechts € 4,00! Deze boomstammetjes,
rolletjes gekruid gehakt vermengd met ham en kaas, zijn zo gehaald en

net zo snel bereid. Bijzonder smakkelijke eenvoud!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

"EL ENCUENTRO"

- cursussen SPAANS
les in kleine groepen of privé,

- intensieve cursus 
vanaf 19/29 mei

- proefles: 26 april

ook:
- Nederlands voor

Spaanstaligen
- (beëdigde) vertalingen:

Spaans-Nederlands en
Nederlands-Spaans

Vordensebinnenweg 19
7231 BB Warnsveld
www.el-encuentro.nl

emilia@el-encuentro.nl
0575-571946

IN PLAATS VAN KAARTEN

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
Genesis 3: 19

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie
herinneringen, delen wij u mede dat, na een veel-
bewogen leven, van ons is heengegaan onze lieve
vader en grootvader

Hermanus Joseph Maria Besselink

* Vorden, 26 mei 1928 † Zutphen, 17 april 2008

Gorssel: Gertrude Tjallema-Besselink
Jan Tjallema

Christiaan, Reinoud
Ruurlo: Mariëtte Balvert-Besselink

Kees Balvert
Maaike, Remco, Douwe, Lars, Daantje

Vierakker: Herman Besselink
Ellen Seemann

Fanny en John, Chrissy, Stephanie
Zieuwent: Stephan Besselink

Astrid Kanters

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 21
7136 MC Zieuwent

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Het stof is geruimd: De Slof opent 
haar deuren.We zijn bijzonder trots om 
de bevolking van Vorden te kunnen 
verwelkomen in dit nieuwe dorpscafé.

Wij zouden het leuk vinden om het glas
met u hierop te heffen op zaterdag
26 april tussen 20.00 en 22.00 uur.
Na tienen is het café officieel geopend.

Roelien Hilbolling en medewerkers

Dorpsstraat 34

7251 BC  Vorden

Tel. 0575 55 40 20

Tot het laatst toe betrokken bij alles wat haar dier-
baar was, is rustig ingeslapen onze lieve moeder,
schoonmoeder, trotse groot- en overgrootmoeder

Maria Aleida Pardijs-Pardijs

sinds 9 november 1971 weduwe van
Evert Pardijs

in de gezegende leeftijd van 96 jaar.

Vorden: Toos Pardijs-Nijhof

Vorden: Johan Pardijs
Alie Pardijs-Wuestenenk

Steenderen: Toos Zeevalkink-Pardijs
Ab Zeevalkink

Kleinkinderen
Achterkleinkinderen

19 april 2008 

Vorden, Zorgcentrum ,,De Wehme”.

Fam. Pardijs    ’t Lange End
Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van ,,De Wehme”, voor de liefdevolle verzorging.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op donderdag 24 april
om 13.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
wij van haar mochten ontvangen, geven we kennis
dat, na een liefdevolle verzorging in De Beekdelle te
Vorden, van ons is heengegaan onze lieve zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma

Grietje Wentink – van der Veen

sinds 14 september 1992 weduwe van

Albertus Johannes Wentink

op de leeftijd van 83 jaar.

Gerrit en Gerrie
Remon en Mandy

Liz
Laurie

Appie 
Romario

Dora en Harry
Ferry en Rianne

Nomy, Jayden

Karin en Freddy
Michiel en Shirley

Vorden, 20 april 2008 

Correspondentieadres:
De Bongerd 5
7251 CC Vorden

Moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum Mo-
nuta, Het Jebbink 4a te Vorden, alwaar geen be-
zoek.

De crematieplechtigheid zal donderdag 24 april om
11.30 uur plaatsvinden in de Veluwezaal van het
crematorium te Dieren, Imboslaan 6.
Voorafgaand is hier vanaf 11.15 uur gelegenheid om
afscheid van haar te nemen.

Na afloop kunt u ons persoonlijk condoleren in de
koffiekamer van het crematorium.

Ik heb er negen maanden op moeten wachten
…… maar nu is ze er:
Mijn nieuwe speelmaatje!!!

Bliksem 

Fleur
Fleur Tineke Willems

Geboren op 12 april 2008 te Vorden om 10.51 uur,
3620 gram en 52 cm lang.

André & Edith Willems-Brinkman
Het Hoge 15
7251 XT Vorden



‘Hoe oud moet je eigenlijk zijn, om be-
jaard genoemd te worden’, zo vroeg
Bekman zich af. ‘Enige jaren geleden
was ik bij iemand op bezoek waarvan
ik dacht, dat is wel een kandidaat voor
onze bejaardenkring. Toen ik hem
vroeg of hij eens bij ons een kijkje wil-
de nemen kreeg ik een opmerkelijk
antwoord. In onvervalst Vordens dia-
lect werd mij duidelijk gemaakt hoe
hij er over dacht. ‘Dacht ie noe, dat ik
noar die oale luu gao’? Hij was ook
nog eens 87 jaar! Ik bedoel maar, wat
is oud’, aldus Berend Bekman die er
aan toevoegde dat het doel van de Be-
jaardenkring is om sociale kontakten

met leeftijdgenoten te onderhouden’. 
En zo vervolgde Bekman, het ging
vroeger wel even anders dan tegen-
woordig. De dames van de voormalige
leiding waren er toen zo af en toe soci-
aal werkster bij. Het is bekend dat
daardoor een band is ontstaan met de
ouder wordende mens, die ze voor
geen goud hebben willen missen. Geld
was er in die tijd niet. Het kleine beet-
je wat boven water kwam, werd door
de leden bijeen gebracht, door met
een collectezakje rond te gaan. Nadat
de AOW was ingevoerd en daardoor
het met de financiën ook iets roos-
kleuriger werd, kon een eigen bijdrage

worden gevraagd ter bestrijding van
de onkosten. Leden die slecht ter been
zijn of met een rolstoel worden ge-
bracht, maken gebruik van een taxi,
rolstoeltaxi of regiotaxi. Van deze
wordt een eigen bijdrage gevraagd.
Het restant wordt aangevuld door de
diaconie van de Hervormde kerk. 

Voorheen kon er een subsidie bij de ge-
meente worden aangevraagd. Die is
helaas vervallen. Nu het bestuur van
de gemeente Bronckhorst er achter is
gekomen dat er nog een potje met een
bedrag van 1,9 miljoen euro is ont-
dekt, kan er misschien nog een moge-
lijkheid inzitten. Al zijn het ook maar
enkele ‘kruimels’, wij houden ons aan-
bevolen. Dat de contributie laag kan
worden gehouden is mede te danken
aan de zelfwerkzaamheid van de lei-
ding’, aldus Berend Bekman. Onder
het genot van een hapje en een drank-
je konden de aanwezigen vervolgens
meezingen met de zang- en muziek-
groep ‘Harmondia’ uit Brummen.
Liedjes als ‘Aan het strand stil en verla-
ten’, ‘Ketelbinkie’ en ‘De klokken van
Arnemuiden’ ze gingen er in als koek.

Bejaardenkring Vorden 
vierde gouden jubileum

Er heerste donderdagmiddag in het dorpscentrum tijdens de viering van
het gouden jubileum van de plaatselijke Bejaardenkring een gezellig
sfeertje. Bij binnenkomst kregen de leden t.g.v. van deze mijlpaap alle-
maal een corsage opgespeld. Behalve uitgebreide felicitaties voor bestuur
en leiding van de Bejaardenkring, moest ook Henk Weenk nog handen
schudden. Vorige week ontving Weenk een koninklijke onderscheiding
en dat was de leden van de Bejaardenkring niet ontgaan, zo bleek! Berend
Bekman, woordvoerder namens het bestuur en leiding ging uitgebreid in
op de afgelopen jaren van de vereniging. ‘De naam Bejaardenkring die bij
de oprichting is ontstaan, wordt nog steeds aangehouden, hoewel de
naam ‘bejaard’ steeds minder vaak wordt gehoord. Tegenwoordig spreekt
men van senioren.

Bestuur en leiding.

Ook felicitatie van ds. Jan Kool.

Bijzonder omdat in het Servicehuis al-
lerlei hulpmiddelen in een herkenba-
re woonomgeving zijn opgesteld en
door de bezoekers kunnen worden uit-
geprobeerd. Iedereen die gelnteres-
seerd is in artikelen die het leven net
iets comfortabeler maken, kan een
kijkje komen nemen. Het Servicehuis
is een initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels.

Het Servicehuis is een sfeervol inge-
richt woonhuis. In het huis zijn vaste
aanpassingen aangebracht, zoals een
traplift, zodat bezoekers kunnen zien
en ervaren of de aanpassingen voor
hen geschikt zijn. Verder kunnen be-
zoekers in alle rust in de woonkamer,
keuken en slaapkamers rondkijken en
de daar aanwezige artikelen uitprobe-
ren. Dat geldt niet alleen voor grotere
aankopen, zoals een seniorenbed,
hoog/laagbed of relaxfauteuil, maar
ook voor een rollator, nagelknipper of
(blik)opener.  

PASSENDE ONDERSTEUNING
Ria Evers, manager van de Sensire
thuiszorgwinkels is ervan overtuigd

dat het Servicehuis voorziet in een be-
hoefte. "Als je een hulpmiddel aan-
schaft, wil je er zeker van zijn dat je de
juiste keuze maakt. Het artikel moet
natuurlijk de gewenste ondersteuning
bieden, maar het moet ook bij je pas-
sen. Dat ontdek je als je het artikel uit-
probeert en die service kunnen we in
onze thuiszorgwinkels maar beperkt
bieden. In het Servicehuis kan het wel
en bovendien zien bezoekers het arti-
kel dan ook in een natuurlijke omge-
ving. Een relaxfauteuil lijkt in de win-
kel vaak heel groot, terwijl dat in wer-
kelijkheid enorm blijkt mee te vallen."

Het Servicehuis richt zich niet alleen
op hulpmiddelen. Evers: "we hebben
allerlei artikelen die bijdragen aan
comfortabel leven en wonen. Dat is
voor ons het uitgangspunt en niet of
een artikel voor ouderen en hulpbe-
hoevenden is. Daarom hebben we bij-
voorbeeld ook een infrarood warmte-
cabine opgesteld die, in alle privacy,
kan worden uitgeprobeerd." 

BELANGENLOZE BIJDRAGE
Diverse organisaties en, veelal lokale,
leveranciers hebben belangeloos een
bijdrage geleverd aan de totstandko-
ming en inrichting van het Service-
huis. De leveranciers van de verschil-
lende hulpmiddelen en de overige ar-
tikelen hebben hun producten ter be-
schikking gesteld aan het Servicehuis
en zullen steeds zorgen voor een up-to-
date productaanbod.

Comfortabel wonen beleven

Opening Sensire Servicehuis
Onlangs opende aan de Dorps-
straat 7 in Vorden het Sensire Ser-
vicehuis haar voordeur voor de eer-
ste bezoekers. Het Servicehuis
wordt op 23 april officieel ge-
opend, maar de bezoekers hadden
al gehoord over dit bijzondere
huis.

MILO.NL
DJ Milo.nl zijn echte naam is Michel
Beugel. Het eerste openbare optreden
van de dj was in de legendarische zaal
Pan in Silvolde april 1998. En vanaf
dat moment draaide hij hier maande-
lijks op de Utopia feesten. Zijn naam
ging rond en al snel stond hij op diver-
se party's en clubs in binnen en bui-
tenland, zoals de LOVEPARADE en
sindsdien heeft Milo.nl een flink aan-
tal producties op zijn naam staan met
oa de Duitse partner producer CJ
Stone, Als eerste kregen ze officieel

toestemming van Moby om de wereld-
wijde hit "Feeling So Real" nieuw te
mogen bewerken.

DANCE FOR CHARITY
Een groot deel van de opbrengst wordt
geschonken aan een goed doel. Het Ro-
nald Mac Donald huis en de Ronald
Mac Donald woonkamer vaak gelegen
in de nabije omgeving van een kin-
der/baby intensive care van een zie-
kenhuis is deze keer uitverkozen.
Locatie: City Lido, Kerkstraat 6, Groenlo,
website: www.citylido.nl.
Datum: Zondag 27 april, van 15.00 tot
24.00 uur. 
Voorverkoop: www.easyticket.nl
Muziekstijlen: House, Trance, Hard
Trance en Hardstyle.

MAIN AREA: DANCE PLANET
4Strings / Bas & Ram, CJ Stone / Dazzle,
Eric van Kleef / Jay Frog, José / Jochen
Miller, Jon Dahl / Milo.nl, Ron van den
Beuken, MC Da Silva.

SECOND AREA: BACK TO UTOPIA
C - Kaos / Dr Bob, Francois / Mad,
Newhouse / Zemtec.

10 Years Milo.nl Anniversary

Dance voor het 
Ronald Mac Donald fonds
Op zondag 27 april organiseert
DJ Milo.nl in samenwerking met
City Lido te Groenlo het evenement
'10 Years Milo.nl Anniversary'. Dit
grootschalige Dance event met
liefst 20 regionaal, nationaal en in-
ternationaal bekende DJ's heeft
een dubbele betekenis: DJ Milo.nl
draait al 10 jaar op diverse party's
en clubs in binnen en buitenland
en een groot deel van de opbrengst
van het feest gaat naar het Ronald
Mac Donald fonds. Alle DJ's werken
deze dag belangeloos mee.

Door de regen kregen de skeeleraars
een nat en gevaarlijk parcours voorge-
schoteld. Arjan Mombarg: ‘Deson-
danks werd de wedstrijd in een hoog

tempo gereden. Door de gladheid veel
valpartijen. Ik heb mij toch een beetje
ingehouden om toch maar niet bij een
valpartij betrokken te raken. Voor
ploeggenoot Sjoerd Huisman, die ach-
ter Gary Hekman als tweede finishte,
een zware wedstrijd, aangezien de
Nefit ploeg deze dag was gehalveerd
(alleen Huisman en Mombarg, red.).

Skeeleren Domburg
Arjan Mombarg is zaterdag tijdens
de wedstrijd voor de World on
Wheels competitie in Domburg op
de 14e plaats geëindigd.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag



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

Klanten denken nog te vaak aan een
klusjesman die een schilderijtje komt
ophangen of een stopcontact op de
muur schroeft. De reactie van: "Kunst-
stof kozijnen?? Doe je dat ook?", horen
ze wel van klanten. Veel Klusseniers
liepen tegen dit beeld aan en vandaar
dat de Franchisegever van de Klusse-
nier deze lente een campagne start
om "Vertrouwd verbouwen" onder de
aandacht te brengen.

De Klusseniers Marco en Martin plaat-
sen en leveren dakkapellen, kunststof
kozijnen, badkamers enz. terwijl ook
een aanbouw geen verrassingen ople-
vert. Zij kunnen vanuit hun vakman-
schap het hele gebied tussen de klusjes-
man en de aannemer invullen. Marco:

"Wij  kunnen de klant alle zorgen uit
handen nemen door alle materialen
te verzorgen en de klant heeft dan
1 aanspreekpunt". Marco en Martin
werken met garantie en zijn bij
brancheorganisaties aangesloten.
Martin: "Wij vinden het een groot
voordeel om samen te werken zowel
voor de klant als voor onszelf, voor de
klant is het fijn dat ze minder lang in
de verbouwperikelen blijven zitten en
wij kunnen grotere klussen aannemen
zonder dat het enorm lang duurt
voordat deze klus af is".

Bovendien hebben de Klusseniers
Marco en Martin nog een aantal vak-
gerichte trainingen gevolgd, zo zijn zij
erkende Velux installateurs, instal-

lateur Politiekeurmerk Veilig Wonen
en Alabastine verwerkers. Volgens de
Klusseniers Marco en Martin is "Ver-
trouwd verbouwen "dan ook op hun
lijf geschreven. Al met al genoeg re-
den om ook de grote klussen bij de
Klusseniers Marco en Martin onder te
brengen. Marco en Martin werken ie-
der vanuit hun eigen huis: Marco Post,
Braamkamp 39 tel. (0575) 54 99 35
www.marcopost.klussenier.nl. Martin
de Beus, K. v/d Coppellostraat 20 tel.nr:
0575-542983  www.martindebeus.nl

Actie om "Vertrouwd verbouwen" ex-
tra onder de aandacht te brengen heb-
ben Marco en Martin er een actie aan
vast gekoppeld. Alle opdrachten die in
Mei, Juni en Juli 2008 worden gete-
kend en boven de € 5.000,00 zijn krij-
gen 2 gratis plaatsen voor een lucht-
ballonvaart met De Klusseniersballon.
Bij opdrachten onder de € 5.000,00
worden er 2 ballonplaatsen verloot.

De Klusseniers Marco Post en Martin de Beus

Actie 'Vertrouwd verbouwen'

Tijdens de jaarlijkse Klusseniersdagen op 5 en 6 april werd het logo door
de franchisegever aan alle Klusseniers onthuld en kreeg iedereen stickers
van het logo mee voor op de bus. Sinds die dagen is 'Vertrouwd verbou-
wen" niet meer weg te denken bij de Klusseniers Marco en Martin.

Sinds 1997 houdt Free-wheel zich be-
zig met het organiseren van de Kas-
telentocht door de prachtige omge-
ving van Vorden. 
De Kastelentocht is een recreatieve
tourtocht waar skeeleraars, skaters
en steppers zich in groepsverband of
individueel, sportief kunnen uitle-
ven op een vooruitgezette, bewegwij-
zerde route. Tijdens het evenement
is er professionele begeleiding van
E.H.B.O en verkeersbegeleiding aan-
wezig. Dit jaar is gekozen om geen

pelotonstocht te laten starten en vol-
ledig de aandacht op de recreatieve
deelnemer te vestigen.
Aanmelden kan op de bewuste dag
van de Kastelentocht tussen 9:30
uur en 12:00 uur bij Free-wheel of
neem gerust contact op per mail via
info@free-wheel.com, onder vermel-
ding 'aanmelding Kastelentocht'.
Daarnaast kunt u ook telefonisch
contact opnemen via het nummer
(0575) 55 42 28. Kijk voor meer infor-
matie op www.free-wheel.com

Vorden op Skeelers
11e editie Kastelentocht

Op 2e pinksterdag, 12 mei 2008,
vindt de 11e editie van de Kaste-
lentocht plaats in Vorden. Het
jaarlijkse evenement wordt geor-
ganiseerd door Free-Wheel aan
de Netwerkweg in Vorden. 

Tijdens de open skeelertocht, die
ook open voor steppers, kunnen
afstanden gereden of gestept
worden van 20, 40 en 60 kilome-
ter! Dit jaar zijn er weer nieuwe
routes.

Start en ontbijt bij sportpark Socil in
Wichmond Lankhorsterstraat 3.

De ca. 25 km. lange route is duidelijk
beschreven en leidt ook dit jaar weer
langs verrassende paden. Onderweg
bent u welkom bij onder andere een
paardenpension (waar kinderen pony
mogen rijden), biologische tuinder,
melkrobot, werktuigenmuseum, wa-
termolen en we bezoeken één van de
mooiste kerken van Nederland. Voor
de kinderen staat er zowel bij het
start/eindpunt als bij de lunch o.a. een
springkussen.

De routebeschrijving is op de dag zelf
verkrijgbaar aan de kassa. Deelname is
inclusief ontbijt en routebeschrijving.
U kunt starten tussen 8.00 uur en
11.00 uur. Bij de start zijn speciale au-
toroutes beschikbaar voor deelnemers
die de tocht per auto willen maken. 

Er is voldoende parkeergelegenheid
bij de start. Halverwege de route is er
de mogelijkheid om eten of drinken te
kopen. De bedrijven zijn tot 16.00 uur
geopend.

VOOR INFORMATIE KAN MEN
BELLEN OF MAILEN NAAR:
Anneke Groot Roessink (0575) 44 15 12
of (06) 18 37 55 69
Olga Oosterink (0314) 38 14 40 
of (06) 10 64 69 93
Ria Hissink 
mts.hissink-kapper@hetnet.nl

"Fiets de boer op"
Hemelvaartsdag
Dauwtrappen per fiets of auto met
ontbijt vooraf. Dat kan op Hemel-
vaartsdag, donderdag 1 mei a.s. Op
deze dag zetten verschillende be-
drijven hun deuren weer open voor
publiek.

Dat staat in een rapport van Prismant
die eind 2007 landelijk onderzoek
deed naar de ervaringen van thuis-
zorgklanten. De resultaten van het
onderzoek worden over enkele weken
gepubliceerd op www.kiesbeter.nl

Thuiszorgklanten, mensen die door
Sensire ondersteund worden met
huishoudelijke hulp en persoonlijke
verzorging of verpleging, waarderen
Sensire met een 8,2. De medewerkers
van Sensire krijgen een 8,5. 

Het onderzoek wordt eens per twee
jaar door de onafhankelijke organisa-
tie Prismant uitgevoerd. Een willekeu-
rige groep klanten kreeg vragen voor-
gelegd over de zorgverlening bij hen
thuis. 
Met de steekproef werd hun tevreden-
heid gemeten over onder meer infor-
matievoorziening en de vakbekwaam-
heid van het personeel. Verder werd
een oordeel over de organisatie ge-

vraagd. Sensire scoorde hoger dan het
landelijk gemiddelde. Dat ligt voor
thuiszorgorganisaties op een 8,0 en
voor de zorgverleners op 8,3.

VOORTDURENDE VERBETERING
"Natuurlijk zijn we trots op zo'n mooi
rapport", reageert Annelien van Zeijts,
wijkverpleegkundige bij Sensire. "Onze
klanten zijn tevreden en daar doen we
het voor. 

Het is voor ons als medewerkers en
voor de thuiszorg in het algemeen een
mooie opsteker. We blijven zoeken
naar mogelijkheden om onze zorgver-
lening verder te verbeteren. 

Dit onderzoek helpt ons daarbij. Een
8,5 is prachtig, maar het gaat erom dat
onze klanten 100% tevreden zijn."

KIESBETER
De resultaten van het landelijk thuis-
zorgonderzoek worden over enkele
weken gepubliceerd op www.kiesbe-
ter.nl. Op deze website kunnen ver-
schillende zorgaanbieders met elkaar
worden vergeleken op basis van ge-
gevens over onder meer kwaliteit en
klanttevredenheid.

Uitstekend klantrapport
voor Sensire
Thuiszorgklanten Sensire geven
8,5 aan zorgverleners Zorgverle-
ners van Sensire behoren volgens
de klanten tot de besten van Neder-
land.

Om 08.00uur begint de Paarden-
markt in de Spalstraat, waar diverse
paarden en pony’s weer van eigen-
aar zullen wisselen, begeleid door
het traditionele handjeklap-gebaar. 

De Voorjaarsmarkt, een mooie gele-
genheid voor paardenliefhebbers

een leuk paardje of pony aan te
schaffen. De aanvoerpremie is: 4
marktloten voor een pony, 6 markt-
loten voor een paard. 

Rond 10.00 uur begint de rassen-
demonstratie, waarbij diverse paar-
den en ponyrassen de revue zullen
passeren, van kleine minipaardjes
tot en met de grote imposante Friese
paarden, begeleid door commentaar
vanuit de jurybus van de Marktver-

eniging. Ook de rassenshow gebeurt
in de Spalstraat,voor de Welkoop.
Natuurlijk zijn er ook weer de
marktkramen van verenigingen, lo-
cale organisaties als bv VVV enz.  en
verkoop van biologische en\of
streekeigen producten. 

Ook in een hapje en een drankje
wordt voorzien; kortom tot ziens op
de Paardenmarkt in Hengelo (G)
A.R.J van Ingen

Paardenmarkt Hengelo
Op zaterdag 26 april a.s. staat Paar-
dendorp Hengelo (G) weer geheel
in het teken van het paard.

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

*Inruilpremie boven de gedrukte ANWB/Bovag koerslijst. Prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Image-voordeel 
verwerkt in aankoopprijs. Informeer naar de actievoorwaarden. Actie geldig t/m 30 april 2008. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaardmodellen.

ALLEEN BIJ RUESINK
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL! 

TOT € 2.500 INRUILPREMIE!€ 2.500

Imagevoordeel € 2.650

Inruilpremie € 2.500

Totaal voordeel € 5.150*

C4 Image vanaf €19.260
U rijdt al een C4 vanaf € 18.990

Imagevoordeel € 1.150

Inruilpremie € 2.000

Totaal voordeel € 3.150*

C3 Image vanaf €14.500
U rijdt al een C3 vanaf € 12.990

Imagevoordeel € 1.000

Inruilpremie € 2.000

Totaal voordeel €3.000*

C2 Image vanaf €13.330
U rijdt al een C2 vanaf €11.800



In de kas (200m2) treft men momen-
teel een ruime sortering perkplanten,
geraniums, viooltjes, fuchsia’s en
kruipplanten. Achter de kas een grote
ruimte waar de klanten kunnen kie-
zen uit een uitgebreide collectie plan-
ten en heesters.

Bij binnenkomst in de winkel: de snij-
bloemen, kamerplanten, glaswerk en
de binnen-potterie. Ook is er een apar-
te ruimte voor een collectie gereed-
schappen en buiten-potterie. Wil men
na sluitingstijd nog een boeket bloe-
men kopen, ook dat kan. In het halle-

tje bij de winkel is keuze genoeg. De
klantenkring van Bloemenboerderij
Groot-Roessink bevindt zich in een
straal van circa vijftien kilometer
rondom zijn bedrijf aan de Hengelose-
weg.

Behalve deze zaak runt André Groot
Roessink ook nog een bloemenboerde-
rij in Hummelo. Hij heeft in totaal
5 dames in dienst.

Vernieuwd tuincentrum
Bloemenboerderij Groot-Roessink

Afgelopen weekend hield Bloemenboerderij Groot- Roessink een druk
bezocht ‘open huis’. Eigenaar André Groot Roessink is de afgelopen tijd
druk bezig geweest met de realisatie van het vernieuwde tuincentrum.

André Groot Roessink in de vernieuwde kas.

De keramische werkstukken van Mart-
hy Jansen zijn allemaal handgevormd
en unicaten. Ze zijn gemaakt van
roodbakkende klei met grove chamot-
te of witbakkende klei met poedercha-
motte. 

Zij gebruikt verschillende stooktech-
nieken; veldoven, naked raku of be-
werkt met kopersulfaat (kopermat) en
gestookt in een buitenoven. De klei-
wand wordt zo glad mogelijk gepolijst. 

Het veldstoken gebeurt in een kuil ge-
vuld met stro en hout rondom. Na het
aansteken wordt het geheel afgedekt
met plaggen en aarde. Fascinerend
wanneer de volgende dag de oven
wordt opengehaald! Marthy vindt dit
procédé boeiender dan het werken
met glazuren. 

Zij heeft op haar vakgebied vele oplei-
dingen, workshops en stages gevolgd
en heeft vaak geëxposeerd. Tijdens de
Lek Art te Culemborg in 2004 won zij
de derde publieksprijs. Ook zelf geeft
ze veel workshops, onder andere in
meditatief boetseren en - in Frankrijk -
in handvormen en veldoven stoken.
Bij deze laatste bouwen de cursisten
zelf een veldoven. 

Creatieve vakken waren erg belangrijk
voor Trix Zapf - Dijkmans van Gunst.
Tijdens haar MMS-opleiding werd zij
sterk gestimuleerd in tekenen en
handarbeid. 

Na het examen volgde zij een oplei-
ding etaleren/decoreren en reclamete-
kenen. Maar de reclamewereld bleek
niet haar wereld en zij kwam in de ge-
zondheidszorg terecht. 

Via een vriendin leerde ze het 'nat op
nat' schilderen kennen en volgde een
aantal jaren lessen daarin. De schilde-
rijen kon zij altijd in de fysiotherapie-
praktijk van haar echtgenoot ophan-
gen en kreeg daar altijd leuke reacties

op. Trix gebruikt dus de 'nat op nat'
techniek waarbij met heel waterige
verf wordt geschilderd op nat papier. 

De eerste lagen die opgezet worden,
vloeien daardoor mooi in elkaar over.
Wanneer het papier droger wordt,
kun je meer details aanbrengen en de
laatste details pas als het papier hele-
maal droog is. 

Soms gebruikt ze foto's of ansichtkaar-
ten als handleiding, maar al gauw
gaat de schildering z'n eigen weg.
Naast uitstapjes naar olie- of acrylverf
blijft haar voorkeur duidelijk uitgaan
naar de 'nat op nat' techniek, naar wat
zij noemt: 'waterverfschilderingen'. 

Galerij Amare bevindt zich in een ou-
de boerderij aan het kerkepad te Vor-
den, dat vanaf de kerk in zuidelijke
richting loopt. 

Bij de kerk is ruime parkeergelegen-
heid, van daar is het 100 m lopen. De
galerij is voor minder validen moeilijk
bereikbaar. 

Galerij Amare: Komvonderlaan 6,
7251 AC Vorden, T 0575 555783, 
E nautilus-creatief@hetnet.nl 

Openingstijden (ook op afspraak,
gesloten op 28 april en 10 mei): 

24 april t/m 3 mei 11:00 - 18:00 uur (in
het kader van de Bronckhorst
Kunst10Daagse) 

4 mei 11:00 - 16:00 uur (vanaf 17:00 uur
tuinconcert van Josée in Hengelo) 

5 mei t/m 26 mei zaterdag, zondag en
maandag 14:00 - 18:00 uur 

18 mei 11:00 - 18:00 uur. Op deze dag
zijn Trix en Marthy in de galerij aan-
wezig om een nadere toelichting op
hun werk te geven. Het is dan Kunst-
ZondagVorden.

Keramiek en 'waterverfschilderingen' 

bij Amare te Vorden

Bij galerij Amare te Vorden worden van 24 april t/m 26 mei keramiek van
Marthy Jansen en 'waterverfschilderingen' van Trix Zapf tentoongesteld.
Deze expositie is zowel onderdeel van de Bronckhorst Kunst10Daagse
(25 april t/m 4 mei) als van KunstZondagVorden (18 mei). Marthy exposeer-
de al eerder bij galerij Amare en was daar, zomer 2006, zelfs een eerste
exposant.

Het mooie aantal punten dat De Ber-
kelduikers hiermee binnenhaalt is
ruimschoots voldoende voor een
prachtige tweede plek in de totale vijf-
kamp. Hiermee verdienen ze een
mooie beker en komen ze op gelijke
hoogte met hun teamgenoten uit de
vierkamp, een paar weken eerder. Dat
de jonge zwemmers, ondanks de span-

ning van zo'n laatste wedstrijd, van de
20 start maar liefst 17 keer hun per-
soonlijk record breken, zegt wel iets
over de goede sfeer die er heerst. 

Anniek Welmer, Desiree Ankersmit,
Kayla Tjoonk en Frank Haijtink verbe-
teren hun tijd ruim op de schoolslag,
Marlijn Welmer, Luna Brok en Aline

Bosch halen mooie pr's op de rugslag
terwijl Demi Kalfsterman, Lisette Kette-
larij, Edwin Jager, Jan Willen Wesselink
en Quincy Bobbink hun vrije slag tijd
vooral goed aanscherpen. Jantine
Huurnink zet als startzwemmer van de
Zweedse estafette een mooie begintijd
voor een klinkende overwinning neer.

Einduitslag Vijfkamp recreanten
zwemmen
1. Proteus uit Twello met 533 punten
2. Berkelduikers uit Lochem met 447 
3. De spreng uit Brummen met 439
4. ABS uit Bathmen met 348 pnt.
5. Twenhaarsveld uit Holten met 124

Recreanten Berkelduikers sluiten laatste wedstrijd met winst af

De jeugdige recreanten zwemmers van De Berkelduikers laten met groot
enthousiasme zien, dat ze alles op alles willen zetten, om zo hoog moge-
lijk in de vijfkamp te eindigen.  Het is nog niet eerder gelukt om van Pro-
teus uit Twello te winnen. In deze wedstrijd gebeurt het dan uiteindelijk
toch. De Berkelduikers uit Lochem winnen, met 3 punten boven Proteus,
de wedstrijd.



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

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

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

De Valeweide 
Bloemen en planten

CHRYSANTEN...............PER BOS 1.99

3 BOS 5.00

20 ROZEN....................................3.99

BOEKET......................6.99

SUCADELAPPEN
500 gram  4,45

SCHNITZELS IN EEN NIEUW JASJE

PANKLAAR 500 gram  4,90
GEVULDE SPEKROLLADE
PANKLAAR 500 gram  3,85
ORANJE BURGERS PANKLAAR

8 - 10  min. bakken 4 stuks  3,40
DROGE WORST
per stuk 1,75 2 stuks  3,40

GEBRADEN RUNDERROLLADE
150 gram  1,95

GROOTMOEDERS GEHAKT
PANKLAAR OOK PERFECT VOOR SOEPBAL-

LETJES 500 gram  2,75

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN 

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

Let op! Van dinsdag 29 april t/m
maandag 5 mei zijn wij gesloten.

BLAUWE OF PITLOZE WITTE DRUIVEN 1 kilo € 1,98
FRANSE KIWI’S 10 stuks € 2,50
ZWARE MALSE KROP SLA 2 krop € 0,98
HOLLANDSE BLOEMKOOL € 0,98

NA HEMELVAARTSDAG GEWOON AANWEZIG OP DE MARKT

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem
tel./fax 0314 - 625159

gaat met ingang van 6 mei deze
krant verspreiden.

Hiervoor zoeken wij nog 
enkele bezorg(st)ers voor de
dinsdag.

Reacties bij voorkeur schriftelijk.

KONINGINNEPOP
midden in het

hart van Vorden
m.m.v.

DJ OLIVER
LAAIERLICHTERS
OVER THE HILL
SUPERSLEAZY

THE AVALANCHE

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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



De dirigent Steven Gustafson is een be-
roemd man in Kansas. Hij is muziek
professor aan het McPherson College.
Behalve het leiden van het koor, geeft
hij stemles, orgelles alsmede cursus-
sen in muziektheorie, muziekmetho-
den etc. 

Het optreden in Vorden had destijds
een bepaalde achtergrond. Dat ge-
beurde dankzij de bemiddeling van de
Vordense bakker Piet van Asselt. Diens
broer Jan, al jarenlang woonachtig in
Amerika, geeft les aan het McPherson
College. Vandaar de trip naar Vorden.
Piet Piersma: ‘Anderhalf jaar geleden
sprak Piet van Asselt mij opnieuw aan
met weer via zijn broer Jan, het ver-
zoek of het koor nog een keer in Vor-
den kon optreden.

Het koor is namelijk uitgenodigd om
ter gelegenheid van het 300 jarig be-
staan van ‘The Church of Brethern’ in
het Duitse stadje Schwarzenau aan de
Eder, enkele concerten te geven. Het
koor maakt dan aansluitend een bus-
tocht door Duitsland. 

De Amerikanen zouden het dan leuk
vinden om dan op de terugreis naar
Schiphol, Vorden aan te doen en ook
hier op te treden’, zo zegt Piet. Een
dergelijk verzoek was natuurlijk niet
aan dovemansoren gericht. Piet Piers-
ma: ‘Ik ben toen gelijk aan de slag ge-
gaan, niet alleen om een concert,
maar ook om een paar dagen Achter-
hoek te regelen. Aangezien het een be-
paald risico inhoudt (je kunt ziek wor-
den) wanneer je in je eentje voor 50
mensen hier een meerdaags verblijf
regelt, heb ik Bart Hartelman, Ernst te
Velthuis en Bert Mulderij bereid ge-
vonden om in het organisatiecomité
zitting te nemen’, zo zegt hij. ‘Zie het
maar als eerste reserve’, zo zegt Bart

Hartelman lachend, die vanwege zijn
betrokkenheid met de Antoniuskerk
(‘De kerk van Bart’, zoals die in de
volksmond wordt genoemd) en de
Christus Koningkerk, van veel nut kan
zijn. Behalve dat het McPherson Colle-
ge Choir op dinsdagavond 5 augustus
in de Christus Koningkerk een concert
zal verzorgen, is er voor de Amerika-
nen ook een bezoek aan het Museum
voor Heiligenbeelden geregeld, waar-
bij Bart Hartelman als gids zal funge-
ren. Het ligt in de bedoeling dat het
koor maandagavond 4 augustus in ‘De
Voorde’ zal worden ontvangen. Piet
Piersma: ‘Daarbij zullen ook de gastge-
zinnen aanwezig zijn. We hebben bij
het zoeken naar gastgezinnen vele po-
sitieve reacties ontvangen. Nog een
tiental gastgezinnen en het Ameri-
kaanse gezelschap is onderdak. 
Geïnteresseerden kunnen zich bij mij
aanmelden (0575) 55 33 52 of 
p.piersma@planet.nl

Tijdens het concert in Vorden worden
onder meer spirituals gezongen ( b.v.
Deep River )Verder Prais to the Lord,
Pie Jesu, met name dus allemaal gees-
telijke liederen.

Voor de Amerikanen worden hier te-
vens een aantal activiteiten georgani-
seerd. Zo staat er een tocht met een
huifkar door onder meer het buurt-
schap Linde ( waar Jan van Asselt is ge-
boren ) op het programma. Ook wor-
den er bezoeken naar musea georgani-
seerd. Dit alles met als insteek dat de
buitenlandse gasten een idee krijgen
hoe de Achterhoek ‘leeft en woont’.
Ook wordt een bezoek aan Amster-
dam gebracht. Donderdagmorgen is
het voor de gastgezinnen in Vorden
‘vroeg op’, want dan zullen zij ‘s mor-
gens om 5.00 uur het Amerikaanse
gezelschap uitzwaaien.

Amerikanen treden in augustus in Vorden op

Piet Piersma één en al enthousiasme 
over het McPherson College Choir

Piet Piersma, musicus, zanger en koorleider, zingt en speelt niet alleen,
maar beleeft ook heel veel genoegen aan het luisteren naar andere koren.
In 1999 maakte Piet kennis met het McPherson College Choir dat toen sa-
men met het Vordens Mannenkoor een concert gaf. Vanaf die tijd was Piet
‘begeistert’ van de zang van het koor. Een prachtig zeer professioneel koor
dat veelal a cappella zingt. Zeer indrukwekkend allemaal’, zo zegt hij. Het
McPherson College Choir is verbonden met een kerkgenootschap en be-
staat uit ongeveer 40 personen, 32 studenten en 8 oud- studenten. De
meerderheid van de zangers en zangeressen hebben muziek niet als
hoofdvak. Het koor is ‘open’ voor alle studenten die graag willen zingen
en die audities kunnen doen. Zij moeten wel demonstreren dat hun toon-
hoogte voldoet aan die van het koor.

Piet Piersma en Bart Hartelman: 'Laat de Amerikanen maar komen'!

Jeroen Bloemenkamp, met wie Josée
naar de scholen toe het eerste contact
had, was meteen enthousiast en stelde
voor om de kinderen van school Het

Hoge dit jaar te laten schilderen. Hij
gaat er vanuit dat er volgend jaar weer
een soort gelijk project tijdens de
kunsttiendaagse zal zijn en dat dan

een andere school in Vorden aan de
beurt is. Zo kwamen er de afgelopen
dagen 68 kinderen van de groepen 5, 6
en 7 van deze basisschool Het Hoge in
het atelier Amare schilderen. Josée
hoefde niet alles alleen te doen en
kreeg zij assistentie van haar collega
Rian Drok. Tijdens de Kunst10Daagse
van 25 april tot en met 4 mei zijn de
door de kinderen gemaakte schilderij-
en in atelier Amare aan de Komvon-
derlaan 6 te bekijken.
De kinderen hebben allemaal zelf een
paar regeltjes tekst onder hun schilde-
rij geschreven, zodat het boek van
Martine Letterie in woord en beeld op-
nieuw door deze 68 kinderen gestalte
heeft gekregen.

Schoolkinderen blijken 'echte' kunstschilders!

In het atelier Amare was het de afgelopen week (ook nog vrijdagmiddag
18 april) een drukte van belang. Gedurende vier dagen kon de schooljeugd
van school het Hoge daar naar hartelust schilderen. Dit jaar wordt voor
het eerst in het kader van de BronckhorstKunst10daagse aandacht be-
steed aan kinderkunst. Dit initiatief was in Hengelo al een feit, maar heeft
nu ook in Vorden vorm gekregen. In Hengelo is er naar aanleiding van
een verhaal onder leiding van Monique Wolbert geschilderd. Josée van der
Staak heeft het in Vorden op een andere manier aangepakt. Zij heeft Mar-
tine Letterie gevraagd of er naar aanleiding van een boek van haar ge-
schilderd mocht worden. Martine vond het een leuk idee en kwam zelf
met het boekje ‘Voor de muziek uit’ op de proppen. Josée van der Staak
werkt vanuit haar atelier Amare met Klank en Kleur, dus was dit thema
helemaal op zijn plaats.

Schilderen in atelier Amare.

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

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave 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
23 ANBO Klootschieten, Kleine Steege
24 PCOB en ANBO Voorlichting Medi-

cijnen in het Stampertje
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 Festiviteiten Koninginnedag

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11 t/m 15 juni april a.s. Beelden-
de kunst, Galerie Bibliotheek Vorden
‘Alledaagse Gelaagdheid’.
25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen
18 mei KunstZondagVorden Beelden-
de kunst/fotografie en video in Vor-
dense galeries en ateliers

De avond wordt ingevuld met verschil-
lende acts zoals playback, soundmix
en sketches. Het publiek zal uiteinde-
lijk bepalen wie de winnaar wordt. Er
zal een winnaar gekozen worden uit
de categorie tot en met 12 jaar en deel-

nemers ouder dan 12. De winnaars
krijgen een wisselbokaal en bovendien
krijgen alle deelnemers een aanden-
ken aan deze avond. Plaats van hande-
ling is de feesthal van CWV- Medo aan
de Onsteinseweg. De aanvang is 19.30
uur. Iedereen die denkt het publiek
met een playback, soundmix of ande-
re act te kunnen vermaken kan zich
opgeven via mail: info@medlerfeest.nl
De band Flamingo zal de avond muzi-
kaal aanvullen. Voor meer informatie
www.medlerfeest.nl en klikken op Med-
ler ‘Live’. Ook kan men bellen 556506.

Vrienden van Medler 'Live'
Dit jaar presenteert de Stichting Oran-
jefeest Medlertol op de vrijdagavond
van het Medlerfeest (4 juli) een pro-
gramma onder het motto ‘De vrien-
den van Medler ‘Live’. Op deze avond
draait alles voor zowel jong als oud
om ‘het vermaken van het publiek’.

Wedvlucht vanaf Strombeek over een
afstand van ruim 190 km. Uitslag:
Comb. A en A. Winkels 1, 6, 7; T.J. Berent-

sen 2, 3, 5, 8, 12, 14, 19; H.A. Eykelkamp
4, 10, 18, 20; M. Schuerink 9, 16; Marc
Tiemessen 11, 15; D.J. Gotink 13, 17.

P.V. Vorden



De organisator van de tentoonstel-
ling, Will(emijn) Colenbrander, liet
in haar openingswoord aan duide-
lijkheid niets te wensen over, ze ver-
langde van het publiek dat er "ge-
werkt" zou worden. "Er is een drank-
je en een hapje, maar u kunt niet al-
leen maar achterover leunen", meld-
de zij. Ik vraag u de werken niet al-
leen te beoordelen op esthetiek en
techniek, maar open te staan voor
de gebruikte beeldtaal van de kun-
stenaar. "Het werk van de 3 expose-
rende kunstenaars roept een schijn-
bare luchtigheid op. Het blinkt uit
door tegenstrijdigheden."

Colenbrander had de kunstenaars
opdracht gegeven zichzelf op een ge-
heel eigen wijze te presenteren. Zo
gebeurde ook. Kunstenaar Charlotte
Luimes las een gedicht voor van Bas
Rompa, Gekleurde Geuren, dat
naadloos aansluit bij de inhoud van
haar werk en verrastte haar publiek
met toverballen.
Kunstenaar Roos van der Heiden

greep de gelegenheid aan om op een
energieke wijze het verband te leg-
gen tussen de titel van de tentoon-
stelling en haar werk met het thema
Verveling. Van der Heiden eindigde
haar presentatie met: " Het is niet
nodig altijd betekenis te willen ge-
ven aan het bestaan, dat kan zeer
blokkerend werken. Ik pleit dan ook
voor veel verveling op scholen en
kantoren, zolang er tenminste aan
toegegeven wordt. Pas dan kan er
iets essentieels gebeuren in plaats
van bushokjes slopen of collega's
pesten. Geeft u allen toe aan de ver-
veling!"

Hierna verklaarde Colenbrander de
tentoonstelling "alledaagse gelaagd-
heid" voor geopend, maar verrastte
haar publiek eerst nog met een mu-
ziek optreden van twee getalenteer-
de jongeren, Kevin Eijkelkamp uit
Vorden op gitaar en zang van Maay-
ke Dost uit Eefde. Kevin en Maayke
namen al deel aan het muziekfesti-
val op het Isendoorn College, daar

wonnen ze. Hierdoor mogen ze nu
meedoen aan de talentenjacht op 23
april in de Hanzehof.  Van deze jon-
ge talenten gaan we zeker nog ho-
ren.

Het publiek hing aan hun lippen en
de loftuitingen waren niet van de
lucht. De stem van Maayke klonk als
een klok en het gitaarspel van Kevin
was gevoelig en verfijnd.  Het reper-
toir dat ze bij de opening hebben ge-
speeld: The Poetry Man en Baby Blue
van Stevie Ann, Why van Avril Lavig-
ne, Michel van Anouk en I Still Cry
van Ilse de Lange.

Na luid applaus gingen de aanwezi-
gen onder begeleiding van twee van
de drie exposerende kunstenaars de
tentoonstelling bekijken en ik kan u
verzekeren dat er hard maar met
plezier "gewerkt" werd!

Op 18 mei KunstZondagVorden zijn
de kunstenaars wederom aanwezig
om met u in gesprek te gaan. Grijp
uw kans en bezoek tussen 11.00 en
17.00 uur GalerieBibliotheekVorden
om meer te weten te komen over
drijfveren en inspiratiebronnen van
de exposerende kunstenaars. 

Opening tentoonstelling "alledaagse gelaagdheid"

in GBV zeer ge(s)laagd!

Op vrijdag 11 april jl. werd in GalerieBibliotheekVorden in aanwezig-
heid van een verrassend groot aantal bezoekers in leeftijd variërend
van 8 tot 80 jaar een bijzonder eigenzinnige tentoonstelling geopend
getiteld "alledaagse gelaagdheid".

RATTI 1 - MARIËNVELD 1
Op donderdag 17 april speelden de heren
van Ratti 1 een inhaalwedstrijd tegen Ma-
riënveld 1. Ratti begon sterk aan de wed-
strijd en kreeg in de eerste 10 minuten
drie levensgrote kansen. Deze werden
niet benut en tegen de verhouding in
kwam Mariënveld in de tiende minuut
op een 0-1 voorsprong. Lang konden de
bezoekers niet genieten van deze voor-
sprong, want zes minuten later wist Gijs
Kleinherenbrink met een afgemeten
voorzet het hoofd van Michiel Gudde te
vinden. Van dichtbij kopte Gudde de ge-
lijkmaker binnen, 1-1. In de 24e minuut
was Michiel Gudde opnieuw belangrijk
voor zijn ploeg. Binnen het zestienmeter-
gebied werd hij onreglementair gestuit
door de doelman van Mariënveld en dat
leverde Ratti terecht een strafschop op.
Deze strafschop werd gedecideerd binnen
geschoten door Mario Roelvink, 2-1. 

Voor de toeschouwers bleef het opletten,
want in de 35e minuut was het weer de
beurt aan Mariënveld om het scorebord
te doen wijzigen, 2-2. En nog steeds was
de koek niet op voor rust, want in de 44e
minuut kwam de mee opgekomen Ratti-
verdediger, Bas Vriend in balbezit. Zijn
schot werd door een Mariënveld-verdedi-
ger aangeraakt, waardoor de doelman
van Mariënveld het antwoord schuldig
moet blijven en Bas Vriend zijn eerste tref-
fer liet noteren voor Ratti 1, 3-2.

Na rust zagen de toeschouwers een Ma-
riënveld dat op zoek ging naar de 3-3. Rat-
ti ging teveel mee in het rommelige spel
van de tegenstander en vergat het goede
spel van de afgelopen weken door te zet-
ten. De gelijkmaker van Mariënveld na
zo'n 60 minuten voetbal kwam dan ook
niet onverwacht, 3-3. Niet lang na deze
treffer nam Ratti opnieuw een voor-
sprong. Mario Roelvink wist met een
fraaie vrije trap het hoofd van Ruud Mul-
link te vinden en Mullink pikte met een
bekeken kopbal zijn gebruikelijke doel-
puntje me, 4-3. In het laatste kwartier
drong Mariënveld aan om toch nog met
een punt Kranenburg te verlaten, maar
Ratti-doelman Wouter Gudde was geens-
zins van plan om nog een goal weg te ge-
ven. Twee minuten voor tijd besliste Ma-
thijs Nijhof de wedstrijd in het voordeel
van Ratti. Na een knappe versnelling
langs de lijn gaf de ingevallen A-junior
Niek Nijenhuis een voorzet op maat. Ma-
thijs Nijhof nam deze voorzet ineens op
de 'slof' en schoot de bal snoeihard in de
kruising, 5-3. Qua veldspel konden de Rat-
tianen niet tevreden zijn, maar de behaal-
de drie punten maakten veel goed.

SDZZ 1 - RATTI 1 (DAMES)
In Zevenaar stond afgelopen zondag de
krachtmeting tegen SDZZ op het pro-
gramma. Ratti bepaalde meteen het wed-
strijdtempo en hield goed balbezit. SDZZ
liet zich onder druk zetten en Ratti maak-
te het spel. 

In de duels gooide SDZZ veel fysieke
kracht, maar doordat Ratti het baltempo
hoog hield had dit niet het gewenste re-
sultaat. Aanval na aanval werd er gecreë-
erd, maar de ballen vlogen tegen de paal,
rakelings voorlangs, of net naast. Na een
half uur spelen reageerde Els Berenpas
alert op een terugspringende bal en plaat-
ste ze de bal resoluut in de kruising. 0-1.
Het openingsdoelpunt zorgde voor de
verlossing. 

Nog geen twee minuten later speelde Ma-
rielle Peters zich vrij voor het doel en de
keeper kon voor de tweede maal de bal
uit het net vissen. 0-2. SDZZ snakte naar
de rust, maar met nog vijf minuten op de
klok bleef Ratti goed druk zetten. Anne-
mie Nijhof verzorgde als linksback een
prachtig lang schot naar voren. Gerrie
Brummelman nam de bal aan en benutte
haar kans. 0-3. 

De doelpuntenmachine kwam op gang
en Marielle Peters wist in een tijdsbestek
van een paar minuten twee maal een
schot te vuren op het doel met resultaat.
Twee keer binnenkant paal. 0-5. De rust
werd bereikt met een 0-5 voorsprong. 

De tweede helft probeerde SDZZ de wed-
strijd zo goed mogelijk uit te voetballen.
Vijf minuten na rust verraste Kelly Peters
de keepster van SDZZ met haar schot op
het doel, in eerste instantie stompte de
keepster de bal goed weg, maar Yvonne
Wenskowskie reageerde alert en klaarde
als nog het klusje. 0-6. 

Op aangeven van Marielle Peters was
Gerrie Brummelman de achterhoede-
speelsters van SDZZ te snel af en scoorde
ze beheerst. 0-7. SDZZ kwam vandaag dui-
delijk tekort. 

In de 32e minuut wist Kelly Peters een
prachtige voorzet te geven. Gerrie Brum-
melman hoefde de bal alleen nog maar
binnen te lopen en als echte topspits deed
ze dit dan ook. 0-8. 

Een uitbraak van de spits van SDZZ werd
nog subliem om zeep geholpen door
keepster Milou Wolsing en de eindstand
bleef 0-8. Aanstaande zondag de thuis-
wedstrijd tegen koploper Wilp 1.

Vo e t b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
De uitslagen van de op maandagavond 14 april 
gespeelde partijen zijn:

Groep A:
1. Dhr. Thalen / Dhr. Wijers 73,26%
2. Mw. Vruggink / Dhr. Vruggink 57,29%
3. Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoftijzer 56,60%

Groep B:
1. Dhr. Hissink / Dhr. den Elzen 61,46%
2. Mw. Veenhuis / Mw. Westerhof 56,25%
3. Mw. Speulman / Dhr. Speulman 55,21%

De uitslagen van de op woensdagmiddag 16 april 
gespeelde partijen zijn:

Groep A:
1. Mw. Rossel / Dhr. Wijers 63,75 %
2. Dhr. Dekker / Dhr. Holtslag 58,33 %
3. Dhr. Enthoven / Dhr.Vruggink 57,50%

Groep B:
1. Mw. den Elzen / Dhr. Rutgers 62,08 %
2. Mw. de Bruin / Mw. ter Schegget 60,10% 
3. Mw. Stertefeld / Dhr. Stertefeld 57,29%

B r i d g e

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Halvestraat 2-4, 7412 VN Deventer, tel. 0570-615033
www.hupkesmeubelstoffering.nl

M E U B E L S T O F F E R I N G

WIM POLMAN komt voor herstoffering
al jarenlang bij HUPKES in Deventer

Te koop aangeboden:

Perceel weiland gelegen in

de buurtschap Wildenborch

groot 1 ha 59 a 60 ca

(15.960 m2)

Informatie: Makelaarskantoor Van Zeeburg,

tel: 0575-555733

ZONNEPITTEN
BROOD

MEERGRANEN MET
ZONNEPITTEN

DEZE WEEK, PER STUK

€ 1.95

HAMKAAS 
OF WORST

CROISSANTS
NU PER STUK

€ 1.10

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 26 april 2008.

Vlaai van de week
APPELKRUIMEL

VLAAI

MET BON

€ 2.50

KORTING
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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We’j nog van too?

Wat is: A. Boeske.
B. Oelenwapper.
C. Steureg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Naast enkele klezmer, jazz en easy-lis-
tening nummers met begeleiding van
Fratelli zal Josée ook Nederlandstalige
luisterliedjes met eigen gitaarbegelei-
ding ten gehore brengen. Het belooft
al met al een afwisselend programma
te worden. De Fratelli band bestaat uit
Michiel Eijbergen (contrabas), Thomas
Pepijn (viool), Joost Poelen (banjo) en
aanvoerder Wim Luiten (accordeon).
In deze samenstelling spelen zij
klezmer- en zigeunermuziek. Josée
van der Staak treedt incidenteel bij de-
ze band als zangeres op. Zo ook op 4
mei tijdens het slotconcert van de
Bronckhorst Kunst10Daagse. 

Josée van der Staak woont in Vorden,
is geboren in Den Haag en genoot
haar klassieke zangopleiding in
Utrecht. Na haar opleiding koos zij
naast het klassieke repertoire ook voor
het lichtere genre. Beide genres past
zij toe in haar werk als soliste bij rouw-
en trouwdiensten. 

Het werken met Fratelli vindt ze ge-
weldig, omdat ze uitgedaagd wordt
ook eens muziek vanuit een andere
cultuur te zingen. Met name de Jiddi-
sche muziek raakt haar tot in haar ziel
en dat is te horen. In het Nederlands-
talige en musicalrepertoire voelt zij
zich helemaal thuis. 

Haar CD Vleugels ondervindt nog
steeds belangstelling en een nieuwe
CD Eb en vloed is in de maak en zal
eind 2008 het licht zien. 

Wim Luiten trad vanaf zijn jeugd op
als gitarist in diverse folk bandjes
maar onderging ook de invloed van de
jaren-60/70 popmuziek. Hij speelde
twintig jaar als gitarist/accordeonist

in het Apeldoornse orkest Traction
Avant. Vooral de zigeunerjazz van
Django Reinhardt stond centraal in
dit orkest. Traction Avant was een aan-
tal jaren de huisband van het 'Cultu-
reel Café Apeldoorn' in Orpheus. 

De accordeon leidde hem naar de zi-
geuner- en klezmermuziek die de
speellijst ging belnvloeden. Hij heeft
aan enkele muzikale projecten meege-
werkt in het Apeldoornse culturele le-
ven en daarnaast twee jaar het Apel-
doornse Smartlappenkoor begeleid.
Op dit moment speelt hij als accordeo-
nist bij twee orkestjes: Van Verre uit

Deventer (Ierse en folkmuziek) en Fra-
telli uit Apeldoorn (zigeuner- en
klezmermuziek). 

Het muzikale verleden van Joost Poe-
len ligt in het studentencorps. Hij
kreeg zijn eerste banjo op zijn zeven-
tiende verjaardag en stapte daarna
over op de 5-snarige bluegrass banjo
met picks aan de vingers. 

Hij speelde een tiental jaren als ban-
joist in de Leidse bluegrass band Ragti-
me Annie. Zijn love baby is en blijft
toch de kleine Fomby banjo, de benja-
min van de banjofamilie en de tom-
mygun van de folkmuziek. Hij vind
het erg goed dat ook een zangeres los-
vast deel van de groep uitmaakt, het
verrijkt het genre. 

Thomas Pepijn speelt vanaf zijn acht-
ste jaar viool en heeft altijd klassiek
gespeeld. Vanaf zijn twintigste jaar
ontdekte hij dat met viool veel moge-
lijk is buiten het klassieke repertoire.
Hij ontmoette op straat mensen die
bluegrass, Ierse, klezmer- en zigeuner-

muziek speelden: 'Een wereld ging
voor mij open. Ik heb er erg veel ple-
zier om volgens mijn fantasie te spe-
len, vrij uit mijn gevoel. Hierbij volg ik
geen techniek of school maar probeer
intultief mijn weg te vinden in de me-
lodie. Dat is spannend want het kan
elke keer weer anders zijn.'

Michiel Eijbergen is geboren in Shiraz,
Iran. Michiel is ooit begonnen op een
ukelele en toen overgegaan op gitaar.
Speelt nu veertien jaar basgitaar en
sinds twee-en-een-half jaar contrabas.
Naast de muziek is Michiel als kleur-
expert werkzaam in de verf.

Slotconcert Bronckhorst Kunst10Daagse

In het kader van de Bronckhorst Kunst10Daagse verzorgt Josée van der
Staak in samenwerking met de Fratelli band op 4 mei 2008 het slotcon-
cert. Aanvang 17:00 uur, entree €7,50 inclusief een consumptie. In verband
met dodenherdenking zal er na half acht niet meer gespeeld worden. Dit
concert vindt plaats in de prachtige tuin van Monique Wolbert aan de
Ruurloseweg 13-15 in Hengelo (Gld).

DE CD-SINGLE IS INMIDDELS 
IN DE VERKOOP
Op de webstek van de organisatie
www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
is het lied als achtergrondmuziek te
horen. U kunt daar de volledige tekst

lezen en een deel van het lied downlo-
aden. 
Luister ook elke zondag van 12:00 tot
13:00 uur naar radio Ideaal die dan al-
le aandacht geeft aan SamenLoop
voor Hoop Bronckhorst. 

De CD-single is te koop bij alle teams
en tevens op de volgende adressen: 
Vorden - boekhandel Bruna / galerij/
atelier Amare / kinderkleding Yvonne
Wichmond - bakkerij Besselink
Hengelo - bloemenboerderij Groot
Roessink / boekhandel Bonfrie 
Zelhem - boekhandel Bonfrie 
Halle - bloemenhandel Legters
Hummelo - bloemenhandel Groot
Roessink

Josée zal het lied tijdens 'SamenLoop
voor Hoop' live ten gehore brengen.
Tijdens de kaarsenceremonie tussen
23:00 en 24:00 uur brengt zij samen
met Mariet Lems en anderen een spe-
ciaal programma met zang, gedichten
en muziek. 
Er wordt tijdens de samenloop een 24-
uurs estafette tekenen-en-schilderen
georganiseerd door drie tekentaal-
docenten (Bauk Zwaan, Rian Drok en
Josée). U bent daar vóór de kaarsence-
remonie nog in de gelegenheid om
een kaarsenzak te beschilderen. Dat is
ook al mogelijk tijdens de Bronckhorst
Kunst10Daagse (25 april t/m 4 mei) bij
atelier Amare, Komvonderlaan 6 te
Vorden, tussen 14:00 en 16:00 uur (niet
op 28 april).

CD-single 'Samenloop voor Hoop' in de verkoop

Op 14/15 juni a.s. vindt de grote sponsorloop 'SamenLoop voor Hoop' voor
de gehele gemeente Bronckhorst plaats. Het geld dat bij deze 24-uurs es-
tafetteloop wordt ingezameld, komt ten goede aan de kankerbestrijding,
in casu aan het Koningin Wilhelmina Fonds. Speciaal voor deze gelegen-
heid heeft de Vordense zangeres Josée van der Staak een lied gecompo-
neerd op tekst van Mariet Lems. In een arrangement van Menno Kalmann
is dit lied in studio Silvox opgenomen. Alle betrokkenen hebben geheel
belangeloos aan dit project meegewerkt.

Bij Woonhoeve De Veldkamp vindt u
een zeer fraaie collectie binnen- en
buiten meubelen, woonaccessoires,
kroonluchters en bloemsierkunst.
Voor deze combinatie aan producten
is gekozen om een totaalconcept te
kunnen bieden ten behoeve van haar
doelgroep. Deze bestaat uit bedrijven,
horeca, projectontwikkelaars en parti-
culieren. Het complete assortiment,

plus de mogelijkheden die Woonhoe-
ve De Veldkamp te bieden heeft, wordt
gepresenteerd op de website:
www.woonhoeve-develdkamp.nl
De webwinkel maakt het mogelijk om
on-line producten te bestellen en te
betalen. De inrichting straalt een ver-
zorgde en landelijke sfeer uit. Er is een
variatie aan diverse stijlen van klas-
siek, antiek, koloniaal tot modern en

design. De opzet is kleinschalig waar-
bij de nadruk niet ligt op een massaal
aanbod, maar meer op kwaliteit en
het leveren van unieke producten met
een hoog afwerkingniveau.

Met gepaste trots toonden de oprich-
ters Bart Bouwens, Alex en Hetty Sue-
ters zondag 20 april de door hen sa-
mengestelde collectie in de showroom
aan de Tentendijk te Hengelo.
Woonhoeve De Veldkamp is gevestigd
aan de Tentendijk 2 in Hengelo Gld.
(Twee kilometer buiten de bebouwde
kom van Hengelo richting Ruurlo).

Showroom Woonhoeve De Veldkamp geopend

In de driehoek Hengelo Gld., Vorden en Ruurlo, aan de Tentendijk 2
te Hengelo Gld., treft u de landelijk gelegen Woonhoeve De Veldkamp.
Op zondag 20 april is onder grote belangstelling de showroom geopend
van Woonhoeve De Veldkamp in Hengelo.

De oprichters Alex Sueters (links) en Bart Bouwens hebben even tijd om te relaxen.
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ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

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

GRONDWERKEN B.V.

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

- graafmachine’s - mobiele kraan
- rupskraan
- minikranen

- transport - containerwagens
- tractor met kieper

- afvalcontainers in diverse maten

- zandleverancies van - tuingrond
- ophoogzand
- grind

- straatwerkverharding - gebroken puin

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

ook voor al uw straatwerkzaamheden

...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

WISSELS GROEP

GRONDWERK - CONTAINERS
TRANSPORT - BESTRATINGEN

MILIEUTECHNIEK

ZUTPHEN - HOLLAND
TEL. 0575-526748

WEB: WWW.WISSELS.EU

Wissels Groep is een bedrijf dat zich in hoofdzaak bezighoud met trans-
port van losgestorte materialen en grondverzet, inzameling van afval en
vervoer van bouwmaterialen. Wij hebben momenteel plek voor:

CHAUFFEUR(S) M/V

Voor containerauto met autolaadkraan. Geen 8 tot 4 metaliteit. Ervaring
met NCH kabel-systeem en autolaadkraan is een pré.

Voor inlichtingen, bel Frank of Robbie Wissels, tel. 0575-526748.

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

Uw makelaar voor:

verkoop en aankoop van

• woningen • bedrijfspanden

• boerderijen • productierechten

Taxaties voor:

• aan- en verkoop Registertaxateur LV

• verkrijging van financiering Rentmeester

• bedrijfsbeëindiging- of overdracht Tel: 0575-441331

• inbreng in een BV Mobiel: 06-22684706

• planschade www.lomanvastgoed.nl

• onteigening www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Rectificatie

Donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag
op buitenpodium
vanaf 17.00 uur

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Lounge sets
vanaf € 499,00

Diverse kussens
50% korting

Alle waterpartijen
30% korting
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Onder de deelnemers ook 2 dames,
om 19.00 uur ging de eerste 60+ deel-
nemer van start. waarna om de mi-
nuut de andere deelnemers de strijd
tegen het uurwerk aangingen. Na
ruim 1 uur waren alle deelnemers ge-
finisht en kon de balans worden opge-
maakt wie de snelste tijd van de avond
had gereden.

Bij de 50+ was het Bert Bakker uit
Zaandam met een tijd van 26.56 minu-

ten, gevolgd door Ton van Duivenbode
uit Noordwijk ZH die er 5 seconden
langer over deed, de derde plaats was
voor Joop van Vliet in 28.55 min. Op-
merkelijk was het rijden van de eerste
dame Janny Kleinjan uit Enschede die
een gedeelde 4e plaats voor zich opeis-
te in 29.15 min.

Bij de 60+ was het Dick Koopmans uit
Tiel die een tijd realiseerde van 29.52
min, gevolgd door Jan van Boxtel  uit
Mil in een tijd van 30.16 min. De derde
plaats was voor Kees Seebrechts uit
Halsteren in een tijd van 30.29 min.

Na de prijsuitreiking  werden organi-
sator Jan Pieterse en zijn medewerkers
door de deelnemers bedankt voor de
perfekt georganiseerde tijdrit.

De volgende tijdrit wordt verreden op
de Holterberg op woensdag 28 mei en
op 2 juli wordt er weer gereden op de
Varsselring om het officiele clubkam-
pioenschap van de Veteranen belan-
gen vereniging Nederland.

Wielertijdrit op de
Varsselring

Woensdagavond16 april werd de
eerste van 3 tijdritten georgani-
seerd door en voor de Veteranenbe-
langenvereniging Nederland 50en
60+. De deelnemers moesten het
parcours van 4,9 km 4x afleggen
hetgeen neerkomt op 19,6 km. Bij
de 50+ waren 12 vertrekkers en bij
de 60+ moesten 18 deelnemers het
onder elkaar uitmaken wie de
bloemen, geschonken door bloe-
menboerderij Groot Roesink uit
Hengelo Gld, naar huis mee moch-
ten nemen.

Ed van Dijk is geboren in een ambte-
narengezin in een klein dorpje in
Friesland, maar groeide op in de stad
Leeuwarden. Hij was altijd met crea-
tieve dingen bezig en las veel. “Maar
kunstenaar worden, daar had ik zelf
geen idee van,” vertelt hij. ”Achteraf is
dat makkelijk te zeggen.” Het kleine
schuurtje achter het huis gaf hem ook
niet veel mogelijkheden. 
Hij volgde een technische opleiding
en daarna een opleiding in het wel-
zijnswerk. “Mijn interesse in techniek
heb ik altijd gehad en sluit naadloos
aan bij het werk met glas. Dat is een
technisch ambacht. Als je werkt met
mensen, ligt de nadruk op emoties,
gevoelens, wat mensen beweegt en
wat mensen niet beweegt. De interac-
tie tussen dingen,” vertelt Ed van Dijk.
“Het maken is iets neer willen zetten,
een verhaal willen vertellen. En de an-
der kan daarmee doen wat hij wil,
maar het moet hem in ieder geval iets
doen. Dat is de ware essentie van het
kunstenaarschap. En daar ben je als
welzijnswerker ook mee bezig.” 
Begin jaren ’80 leerde hij in Duitsland
bij een Tsjechische glasblazer de basis-
beginselen. Ed begon in 1983 een labo-
ratorium glasblazerij in Arnhem. “Ik
wilde iets doen in glas en rolde daar
in,” zegt Ed. In 1990, vlak na de val van
de muur hevelde hij het bedrijf in gla-
zen onderdelen voor de industriële
productie over naar Tsjechië en deed
zaken aan de keukentafel. 
“Binnen de industrie had ik een be-
hoorlijk grote klantenkring opge-
bouwd, maar het was eigenlijk niet
wat ik graag wilde.” De ontdekkings-
reis naar Oost-Europa direct na de val
van de muur was eigenlijk het belang-
rijkste element uit die tijd. Toen er tijd
en geld vrijkwam kon hij zich meer
richten op andere vormen van glas-

kunst. Hij volgde later in North Caro-
lina, Amerika een kunstopleiding en
vergrootte zijn mogelijkheden en ken-
nis. Het bedrijf in Tsjechië werd opge-
heven door de vlucht naar China. Hij
overwoog om ook deze stap te gaan
maken, maar kwam tot de conclusie
dat het niet zijn levensinvulling was.
“Ik heb toen duidelijk de koers verlegt
en me gaan richten op eigen werk wat
ik al jaren wilde maken.” Eenmaal wo-
nend in Halle was het de bedoeling
om los te komen van de productie. “Ik
kreeg er meer tijd voor eigen werk,”
legt hij lachend uit. “Dat heeft geresul-
teerd in jaren bouwen. Zes jaar gele-
den heeft het eigen werk echt voor-
rang gekregen.” Er staan in de tuin
overal dingetjes van glas. “Die zijn niet
per definitie een kunstwerk, ze zijn
ontstaan en hebben zijn geschiedenis,
net als een kladblok met schetsjes van
een schilder.”
Ed van Dijk maakt werk bestaand uit
massief glazen vormen die gegoten en
gebogen zijn, in combinatie met hout.
“Ik werk nogal verspreid. Ik kom al ja-
ren heel veel in het buitenland, Tsje-
chië, Duitsland en zelfs Groningen,
waar ik veel glazen onderdelen zelf
maak of laat maken,” vertelt Ed over
zijn werkwijze. “De ontwerpfase voor
eigen werk doe ik hier. Voor het glas
kijk ik wat waar het beste te maken is.
Dan verzamel ik mijn materialen en
bouw ik mijn kunstwerk.” Ed van Dijk
beheerst diverse technieken, zoals
glasblazen met brander en oven, bui-
gen, fusen en slijpen. “Het enige wat
ik niet doe is glas-in-lood maken,” ver-
telt Ed lachend. “Ik ben driedimensio-
naal georiënteerd.”
De glasobjecten kunnen groot zijn. Hij
maakt dankbaar gebruik van de tech-
niek die hij vroeger geleerd heeft. De
ontwerpen kan hij groot maken, door

de technische achtergrond en het ge-
voel dat hij ontwikkelde voor het ma-
ken van constructies. “Ik realiseer ook
glasprojecten voor andere kunste-
naars,” vertelt hij verder. De kunste-
naars maken een ontwerp en hij doet
de productie ervan. Hij werkt graag in
blokken, waarbij hij een blok werk
voor anderen afwisselt met werk voor
hemzelf. “In de jaren ’90 heb ik veel
voor de designwereld in Nederland ge-
produceerd of laten produceren. Voor
Droog Design, Marcel Wanders, Ar-
nout Visser en Maria Roosen bijvoor-
beeld.” In Borne wordt voor de 15de
keer een kunstroute gehouden, van 1
juni tot en met 28 september 2008.
Het thema is dit jaar ‘vreemde vogels
in Bornse hoven’. Het glaskunstwerk
van Ed van Dijk moet nog worden ge-
maakt. De schets is wel klaar: een me-
talen plaat om een boom gevouwen,
waar vele rode glazen pinnetjes door-
heen gestoken zijn. Het heeft als titel
‘Het geheime leven van Mijnheer B’.
Deze staat al jaren stevig en tevreden
in de samenleving, gegroeid en ont-
wikkeld, maar blij met zijn vrije blik
op de wereld. Toch voelde Mijnheer B.
zich wat beklemd de laatste tijd en
soms niet helemaal zichzelf. Alsof
hij… “Het verhaal geeft een denkrich-
ting aan, over onvrede over de huidige
samenleving, alles wat we doen, ver-
tellen en denken. Alles wil men onder
controle brengen en beheersbaar ma-
ken. Zo ook willen ze de boom van An-
ne Frank behouden en beheersbaar
maken. Deze boom staat synoniem
aan het leven van de mens als per-
soon.” Er staan voor dit jaar nog vele
exposities gepland, veelal buitenten-
toonstellingen en kunstroutes. Ed van
Dijk was eerder deelnemer aan de
kunstroutes in Lonneker, Zieuwent en
Diepenheim. Het is de eerste keer dat
Ed van Dijk in de gemeente Bronck-
horst deelneemt aan een kunstactivi-
teit. Hij zal voor de Kunst10Daagse een
vijftal monumentale glassculpturen
in de tuin van Julia de Bont-Joosen in
Drempt plaatsen. Deze ruim twee me-
ter hoge werken krijgen een mooie
plek in de fraaie tuin.
Glasatelier Ed van Dijk, Tolhutweg 1A,
7025 CZ Halle, tel. (0573) 46 10 04. 
Info op www.hotglass.nl 
en ed.hotglass@nederland.net

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Glasatelier Ed van Dijk

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Ed van Dijk uit Halle exposeert een vijftal monumentale glas-
sculpturen in de tuin van Julia de Bont-Joosen in Drempt. Deze ruim twee
meter hoge werken krijgen een mooie plaats in de fraaie tuin.

De schets van ‘Mijnheer B.’ een nieuw kunstwerk van Ed van Dijk.

In de eerste ronde van de bekercompe-
titie van Gelderland trof DCH het niet
met de loting. DCH mocht afreizen
naar Wageningen die uitkomt in de
landelijke hoofdklasse. Een klein voor-
deeltje voor DCH was dat de "inge-
huurde kopstukken" van WSDV er niet
bijwaren maar dan nog. Helaas van
onze zijde kon Eddy Hoebink niet en
nam Rik Hesselink zijn plaats in die
eveneens goed speelde maar in het
eindspel net de remise misliep. Ben
Okken speelde remise, evenals Harry
Vos die vrij gemakkelijk een gelijkspel
afdwong. Arnoud de Greef nam iets te-
veel risico in het middenspel en dat
werd hem afgestraft met twee verlies-
punten. DCH keerde met een 6-2 ne-
derlaag weer huiswaarts en met de ge-
dachten: volgend jaar beter.

In de onderlinge competitie werden in
de laatste twee weken de volgende
wedstrijden gespeeld:
B.Okken - A.de Greef 1-1. H.Vos - S.Keta
2-0. J.Vos - H.Zonnenberg 1-1. G.Kreu-

nen - J.Heijink 1-1. W.Eijkelkamp -
W.Sloetjes 0-2. J.Luiten - H.lansink 0-2.
J.Wentink - E.Brummelman 0-2. J.Vos -
Y.Schotanus 2-0. J.Bosch - S.Keta 2-0.
J.Heijink - E.Brummelman 0-2. B.Mom-
berg - W.Eijkelkamp 0-2. W.Sloetjes -
H.Lansink 0-2. B.Harkink - J.Luiten 2-0.

Standen, groep A: 
1. H. Vos 17-30. 2. A. de Greef 18-30. 
3. B. Okken 17-27. 4. E. Hoebink 16-24.
Groep B: 1. H. Zonnenberg 20-21. 
2. Y. Schotanus 18-17. 3. R. Evers 20-17.
Groep C: 1. W. Sloetjes/H. Lansink 19-23.
3. J. Luiten/W. Eijkelkamp 17-21.
Op donderdag 15 mei houdt DCH haar
eigen sneldamkampioenschap. Be-
langstellenden zijn altijd van harte
welkom om als afsluiting van het sei-
zoen gezellig mee te schuiven. 
DCH speelt op donderdag avond vanaf
19.45 uur in "Ons Huis" aan de Beuken-
laan in Hengelo Gld. Inl. 0575-461113.
Verder is alle informatie van DCH te
vinden op: 
members.chello.nl/d.hesselink/dch

D a m m e n

Wat is het om reservist te zijn bij defen-
sie. Veel jonge mensen overkomt dat,
maar hoe gaat dat, wat weten wij daar-
van? Wat moet er geregeld worden voor
de uitzending een feit is? Op uitnodi-
ging van NBvP Vrouwen van Nu komt

mevr. Erna Hoed daarover spreken. Er-
na Hoed zal vertellen over haar eigen
uitzending naar een rampgebied in
Pakistan waar een aardbeving was.
Zij gaat als militair naar oorlog- en
rampgebieden om haar werk als operatie-

assistent te kunnen uitvoeren. Op deze
afdelingsavond zijn ook de mannen van
harte welkom. Belangstellenden zijn
uitgenodigd om de avond op donderdag
24 april 2008 in zaal het Anker te Steen-
deren te bezoeken. Aanvang 19.45 uur.

NBvP Vrouwen van Nu afdeling Steenderen

Op weg naar oorlogsgebied
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

Zutphen Emmerikseweg 17, 7227  DG  Toldijk
Telefoon (0575) 45 16 55, Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com

B  O  U  W  M  A  R  K  T

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Gezocht:

BEDIENINGSMEDEWERKERS

Fulltime
Parttime

ONTBIJTDAMES

Gelegen tegenover het station.

Pas Hook B.V. is een handelsonderneming geves-
tigd in Hengelo (G), die zich bezighoudt met de in-
en verkoop van ketting, staalkabel en toebehoren.
Voor spoedige indiensttreding zijn wij op zoek naar
een:

Administratief medewerker m/v
(part-time)

Funktie-omschrijving:
• orderverwerking
• fakturatie
• assistentie verkoopafdeling
• assistentie inkoopafdeling
• correspondentie in diverse talen
• eventueel verder voorkomende werkzaamheden

Funktie-eisen:
• MEAO/HAVO niveau
• goede beheersing van de Nederlandse, Engelse

en Duitse taal in woord en geschrift; Franse taal is
een pré

• enkele jaren ervaring in dergelijke functie

Sollicitaties:
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u binnen 14 dagen
na verschijningsdatum van deze advertentie richten
aan: Pas Hook B.V. 

T.a.v. dhr H.A. Gerritsen
Postbus 5
7255 ZG Hengelo (G)

HENGELO GLD.

VOORJAARSMARKT
PAARDEN- en PONYMARKT

en

KRAMENMARKT
met o.a. vis, wafels en

biologische streekprodukten

Zaterdag 26 april 2008
(Spalstraat)

Show van diverse paardenrassen
Aanvang: 10.00 uur

Aanvoerpremie markt:
6 marktloten per paard
4 marktloten per pony
Aanvang: 08.00 uur
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

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

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Bronckhorst heeft vier wijkagenten,
die samen met de andere politiemen-
sen van het politieteam dagelijks wer-
ken aan veiligheid en leefbaarheid in
'hun' wijken. Zo houdt de wijkagent
zich onder meer bezig met de aanpak
van criminaliteit (inbraken en diefstal-
len), jeugdproblematiek, handhaven
van de openbare orde, toezicht op de
verkeersveiligheid en surveillance in
de wijk. De wijkagent onderhoudt ook
de contacten met burgers, instanties
en verenigingen. 

SAMEN WERKEN AAN 
VEILIGHEID 
De wijkagent is niet in zijn eentje ver-
antwoordelijk voor de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk. Dat bent u
vooral zelf, als inwoner van uw wijk.
Als een wijkagent veiligheidsproble-
men signaleert, pakt hij ze aan. Maar
hij vraagt daarbij wel de hulp van
buurtbewoners, gemeente of andere
partners. De wijkagent is natuurlijk
niet de enige agent in uw wijk; ook de
collega's van het politieteam surveille-
ren en controleren in de wijk. Zij doen
dit in nauw overleg met de wijkagent.

INFORMATIE
Het belangrijkste gereedschap van de
wijkagent is informatie. Informatie
die ú kunt geven. U kunt met vragen
over veiligheid in uw woonomgeving
bij de wijkagent terecht. Maar ook uw
eigen ideeën en initiatieven zijn zeer
waardevol.

DE WIJKAGENTEN IN
BRONCKHORST: 
Katrien Beijer 
Telefoon: 0900-8844
Wijkagent Zelhem, Halle, Velswijk
en buitengebied
Spreekuur: Elke donderdag van
10.00 tot 12.00 uur op het politie-
bureau aan de Dr. Grashuisstraat 2
in Zelhem.

Jack Witmarsum 
Telefoon: 0900-8844
Wijkagent Hengelo, Keijenborg,
Veldhoek en buitengebied
Spreekuur: Elke woensdag van
10.00 tot 12.00 uur op de wijkloca-
tie van de politie aan de Raadhuis-
straat 39 in Hengelo.

Hans de Voer 
Telefoon: 0900-8844
Wijkagent Hummelo&Keppel,
Steenderen, Toldijk, Baak en bui-
tengebied
Spreekuur: Elke dinsdagmorgen
van 10.00 tot 12.00 uur in het ge-
zondheidscentrum aan de Burge-
meester van Panhuysbrink 1 in
Hoog-Keppel. Elke dinsdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur in de brand-
weerkazerne aan de Dr. A. Ariens-
straat 33 in Steenderen. 

Jacques Tabor 
Telefoon: 0900-8844
Wijkagent Vorden, Wichmond, Kra-
nenburg en buitengebied
Spreekuur: Elke dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur in het ge-
bouw van de Rabobank aan de Zut-
phenseweg 26 in Vorden.

CONTACT MET UW WIJKAGENT
Wilt u een gesprek of een afspraak ma-
ken met uw wijkagent, dan kunt u
binnenlopen op een spreekuur bij u in
de buurt. Lukt dit niet, belt u dan
0900-8844. Indien mogelijk wordt u di-
rect met de wijkagent doorverbonden
en anders neemt de wijkagent zo spoe-
dig mogelijk met u contact op. Ook
kunt u voor het maken van een af-

spraak op werkdagen tussen 10.00 en
12.00 uur binnenlopen op het politie-
bureau in Zelhem, Dr. Grashuisstraat
2 in Zelhem. De spreekuren zijn niet
bestemd om aangifte te doen. Hier-
voor dient u altijd eerst een afspraak
te maken via 0900-8844.

CONTACT POLITIE
BRONCKHORST
Alarmnummer: 112
Geen spoed wel politie: 0900-8844
Afspraak voor aangifte: 0900-8844
Afspraak met wijkagent: 0900-8844

Bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem. Geopend
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00
uur. Daarbuiten alleen op afspraak.

Postadres: 
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem
Faxnummer: 
0314-694799
Internet: 
www.politie.nl, kies korps Noord- en
Oost-Gelderland. Via deze website
kunt u ook een mail sturen.

Spreekuur voor wijkagenten Bronckhorst

De wijkagenten in Bronckhorst
hebben sinds kort spreekuren op
verschillende locaties in de ge-
meente Bronckhorst. Tijdens de-
ze spreekuren kunt u zonder af-
spraak binnenlopen. De politie in
Bronckhorst wil hiermee voldoen
aan de behoefte van de inwoners
van de gemeente aan meer per-
soonlijk contact met de politie.
Deze behoefte bleek onder andere
uit de uitkomsten van de campag-
ne Als ik de politie was.

Katrien Beijer 

Jacques Tabor Jack Witmarsum 

Hans de Voer 

Wat is: A. Boeske: 
1. Takkebos. "Haol maor 'n paar boesken uut de schoppe." 
2. "Door is ne boeske te weineg onder verstokt, zeg i'j as ter ene
wat neet zo good an 'e pakt hef." 
3. "Da's ne groten noffel, door hadn ze ne boeske meer onder
motten verstokken, zeg i'j as ter ene wat en'epietst mot wodn." 

B. Oelenwapper: 
Sufferd. "Wat ne oelenwapper, den börgemeister."  

C. Steureg: 
Voortdurend, steeds. "Kiek toch neet steureg naor buten hen,
daor is niks te zene."

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Na het scheren van de schapen, wer-
den de vachten te koop aangeboden.
Er was belangstelling voor de diverse
demonstraties, zoals wol spinnen, vil-
ten of de imker. 

Ook bij de houtgestookte ketels bleven
mensen staan en lieten zich informe-
ren. De roofvogeldemonstratie door
Valkerij Schaap uit Lochem was een
succes.

De kinderen vermaakten zich in de
speelweide, de speelboot en de skelter-
baan. Ook de jonge dieren kregen vol-
doende aandacht. Daarnaast waren de
rondritten met de Feltsigtexpress,
pony Lisette met de oude bokkenkar,
erg populair. Kinderboerderij Feltsigt,
informatie op www.feltsigt.nl of tel.
(0575) 46 28 28.

Gezellig schaapscheerdersfeest

Het bij Kinderboerderij Feltsigt georganiseerde schaapscheerdersfeest
kenmerkte zich door gezelligheid. De grote tent zorgde voor beschutting
van de kraamhouders. De kinderen vermaakten zich met de nieuwe skel-
terbaan, de trampoline en de jonge dieren, maar kwamen ook even kijken
als een schaap werd geschoren.

Het scheren van de schapen blijft interessant om naar te kijken.

Geachte lezer / adverteerder,

In week 18 (28 april t/m 4 mei) zullen onze weekbladen

Contact normaal verschijnen.

Door de bedrijfssluiting op Koninginnedag 30 april en

Hemelvaartsdag 1 mei hanteren we wel andere aanle-

vertijden:

Voor Contact Noord, Midden en Zuid
vrijdag 25 april 12.00 uur

Voor Contact Ruurlo
maandag 28 april 9.00 uur

Voor Contact Warnsveld
dinsdag 29 april 9.00 uur

De verspreiding van editie Ruurlo is in week 18 op vrij-

dag 2 mei.

Voor de weekbladen Contact voor week 19 graag het

materiaal voor vrijdag 2 mei 9.00 uur aanbieden.

Wij danken u voor uw medewerking.

Redactie Weekblad Contact



Gezien het enthousiasme van de deel-
nemers en het publiek is dit evene-
ment zeker voor herhaling vatbaar’, al-
dus de reactie van een opgetogen voor-
zitter Hennie Harmsen. Presentator
Peter Olthuis kon deze avond 13 num-
mers aankondigen. Solisten, duo’ s,
groepen dat wil zeggen ongeveer 50
personen (jong en oud) zetten hun be-
ste beentje voor. Een gevarieerd aan-
bod, daardoor geen gemakkelijke taak
voor de juryleden van Kasbendjen, Ro-
bert Wagenvoort en Erik Reindsen.
Het publiek genoot met volle teugen
en had voor alle artiesten een gul ap-
plaus over. Freddy Mercury, de Sisters
met hun act, Tina Turner, ze kwamen
allemaal in een snel tempo met de be-
nodigde‘toeters en bellen’ voorbij. De
eerste prijs ging dus naar Wieneke
Winkels, 2 Weather Girls (Kesley en
Sharon Bouwmeeister), 3 Kuss (Vera
Hissink en Jamie Jansen).

Playbackshow 'De Veldwijk '

Wieneke Winkels wint met 'Tina Turner'
De playbackshow die de buurtver-
eniging De Veldwijk vrijdagavond
bij Camping De Goldberg organi-
seerde werd gewonnen door Wie-
neke Winkels in haar creatie van
‘Tina Turner’. Het was voor het
eerst dat er een dergelijke show
werd gehouden. ‘De aanleiding is
dat wij dit jaar ons 25e buurtfeest
organiseren.

De serieuze winnares Wieneke Winkels als
Tina Turner.

Het hilarische optreden van Gerrit Schots-
man als Freddy Mercury van Queen.

Helaas gelukte het hem niet om bij
het ringsteken de show te stelen. Voor
hem bleef de teller op ‘nul ringen’
staan. De pret was er trouwens niet
minder om! Hennie Harmsen, voorzit-
ter van de buurtvereniging wenste in
haar openingswoord alle buurtgeno-
ten bij de spelen veel succes toe, maar
bovenal een leuke dag. En dat werd
het ook, prima weer en vrolijke men-
sen. S’avonds werd het feest met me-
dewerking van de band ‘ZieZo’ tot in
de kleine uurtjes bij camping De Gold-
berg voorgezet.

UITSLAGEN VOLKSSPELEN:
Ringsteken: 1 Willemien Visschers, 2
José Smeenk, 3 Jan Wolters. 

Gavelgooien: 1 Jan Wolters, 2 Sebasti-
aan Willemsen, 3 Frans Berendsen.
Het fladderschieten en schijfschieten
werd gewonnen door Jan Wolters. De
stoelendans bij de volwassenen werd
gewonnen door Johan Heuvelink. Bij
de jeugd won Ilza Hissink.
Sjoelen: 1 Jan Visschers, 2 Jan Groot
Jebbink, 3 Frans Berendsen. Dat de
knuffel ‘Kees’ heette werd geraden
door Andrea Groot Jebbink.
Bij de kinderspelen werden de prijzen
bij de meisjes gewonnen door: Kim
Wilgenhof (3 jaar), Iris Rouwenhorst
(4), Bente Wilgenhof (5), Linda de
Groot (6), Andrea Groot Jebbink (7),
Ilza Hissink (8), Kesley Bouwmeister
(9), Jill Bosch (10) en Wieneke Winkels
(12 jaar).
Bij de jongens wonnen: Fredderic Koe-
kenbier (3 jaar), Ian de Greef (6), Sven
Langwerden (8), Bjorn Langwerden
(10) en Mitchel Bosch (11 jaar).

UITSLAG LOTERIJ:
Hoofdprijs: Hotelcadeaubon is gewon-
nen door de Keizer. 1e prijs: Hogedruk-
reiniger. 2e prijs: Levensmiddelen-
pakket in box. 3e Tuinbankje. 4e prijs:
Dinerbon Wok Maxis. 5e prijs: Beuk.
63 prijs: Levensmiddelenpakket.

Burgemeester Aalderink prijst
saamhorigheid in de Veldwijk
Burgemeester Henk Aalderink was
zaterdagmiddag present om de fes-
tiviteiten in het buurtschap Veld-
wijk bij te wonen. In zijn openings-
woord prees hij de saamhorigheid
die de buurtschappen in Bronck-
horst en zo ook in de Veldwijk, tot
hechte leefgemeenschappen ma-
ken. ‘En dat alles dankzij de vele
vrijwilligers’, aldus Henk Aalde-
rink, die vervolgens ook actief aan
de spelen deel nam.

Hiervoor waren alle personen uitgeno-
digd die in de afgelopen jaren ooit al
eens schutterskoning waren gewor-
den. Onder hen Geert Berendsen en
Annie Bosch die deze titel in het verle-
den zelfs tweemaal in de wacht sleep-

ten. Bij het vogelschieten werd het
openingsschot verricht door Henk Jan-
sen, de koning van 2007. Het schot dat
burgemeester Henk Aalderink vervol-
gens op de vogel afvuurde, betekende
tevens de opening van het feest. 
Na ongeveer zeven rondes was het
pleit beslecht en schoot Dick Buunk
de vogel naar beneden.; 2 Gerrit Schu-
rink (l.vleugel); 3 Dinie Groot Jebbink
(r. vleugel), 4 Peter Olthuis (kop), 5
Wim Norde (staart) Ook ‘felle gevech-
ten’ tijdens het keizerschieten. Daar
was maar één prijs te verdienen ‘ Kei-
zer van De Veldwijk’. Jan Memelink
was er maar wat trots op !

De Veldwijk heeft thans 
een koning en een keizer!
Het buurtschap De Veldwijk zal de
rest van het jaar bestuurd worden
door een keizer (Jan Memelink) en
een koning (Dick Buunk) Ter gele-
genheid van het zilveren jubileum
besloot het bestuur om dit jaar een
extra attractie aan de volksfeesten
toe te voegen, namelijk het ‘keizer-
schieten’.

De functie van bedrijfsleider/ manager
van een zwembad houdt in dat je zo-
wel voor- als na het seizoen zeker nog
maanden bezig bent met het bad. Di-
rect na de sluiting begin september, al-
les opruimen en schoonmaken en ver-
volgens het bad winterklaar maken.
Timme: ‘ Eigenlijk houden de werk-
zaamheden in de wintermaanden ook
niet op. De waterstand ( grondwater )
moet in de gaten worden gehouden,
vooral bij vriezend weer van groot be-
lang. Daarnaast kunnen ook andere
weersomstandigheden, storm e.d.
rondom het bassin problemen geven.
Gelukkig was Martin Westerik, (voor-
malig chef- badmeester ) bereid om in
de wintermaanden een oogje in het
zeil te houden’, zo zegt Timme Koster.
In de maanden maart en april komt
hij bijna tijd tekort om het bad op het
komende seizoen te prepareren. Tim-
me: ‘ Dat houdt niet alleen in het bad,

maar ook worden de glijbaan en de
speeltoestellen gelnspecteerd. Zo no-
dig worden de kantine en de kleed-
hokjes nog van een ‘verfje’ voorzien.
De firma Ruiterkamp is een aantal da-
gen bezig geweest om defecte tegels in
het bad te vervangen en ook om te
controleren of er geen scherpe randjes
aan de tegels zijn ontstaan. In dat ge-
val worden de tegels bijgeslepen. Mo-
menteel ben ik zelf druk bezig met de
machinekamer, de machines weer in
werking zetten, noem het maar proef-
draaien. De chemicaliën moeten ‘inge-
regeld’ worden, de pompen controle-
ren etc, etc. Concluderend kan ik zeg-
gen ‘we zijn er klaar voor’. Zondag 27
april wordt het bad om 12.00 uur ge-
opend, de zwemliefhebbers kunnen
direct te water, badtemperatuur 23- 24
graden! Zwembad ‘In de Dennen’
heeft trouwens de ‘mazzel’ dat be-
drijfsleider Timme Koster van alle

markten thuis is. Hij is niet alleen ac-
tief als manager, zweminstructeur en
als technische man (beheer machine-
kamer), ook verzorgt hij ‘het groen’
rondom het bassin, waarbij Jan Mok-
kink hem behulpzaam is bij het maai-
en van het gras. Het badpersoneel
heeft niet alleen de taak om toezicht
te houden ( bij heet weer met soms
1000- 1500 bezoekers op een dag, be-
slist geen sinecure ) maar heeft ook de
handen vol aan het geven van zwem-
les. Wat dat betreft zijn de taken voor
dit seizoen als volgt verdeeld: Ernst
Jan Somsen (opleiding B en C), Timme
Koster en Mirko Navarro (A), Toke Gud-
de (zwemvaardigheid, survival e.d ), Jo-
ke Groot Roessink ( plankspringen ), Li-
sette Dijkhuizen ( aqa kids ), terwijl
Timme Koster ook het vinzwemmen
voor zijn rekening neemt. Gedurende
het gehele seizoen worden er tal van
activiteiten georganiseerd zoals bij-
voorbeeld de zwemvierdaagse, Moon-
light Swimming, expeditie Bronck-
horst ( survivalmiddag ) e.d. Tijdens de
opening ( aanstaande zondag ) worden
er ook diverse spelletjes georgani-
seerd. Timme Koster: ‘ Zie deze spelle-
tjes als een soort kennismaking rich-
ting de opleiding voor een diploma’.
De toegang op deze zondag is gratis.
Op 6 mei wordt met het geven van
zwemles gestart.

Zwembad 'In de Dennen' klaar
voor hopelijk een mooie zomer !

Na een rondreis van bijna vijf maanden door Argentinië en Chili en een be-
zoek aan de zuidpool zette Timme Koster, bedrijfsleider/manager van het
zwembad ‘In de Dennen’ eind februari samen met zijn vriendin Mariëtte
weer voet op Nederlands bodem. Een dag later was hij alweer op het zwem-
complex te vinden om de voorbereidingen op het nieuwe zwemseizoen te
starten. ‘De afgelopen drie jaar hebben we geen vakantie gehad, daardoor
dagen opgespaard om deze reis te kunnen maken. Veel gezien en natuur-
lijk ook zwembaden bezocht. En dan ga je natuurlijk vergelijkingen trek-
ken maar ik moet zeggen dat wij in Vorden vergeleken met daar, hier over
een mooiere accommodatie beschikken’, zo zegt Timme lachend.

Timme en Kim bezig met de zwemmat

VV VORDEN
Zaterdag 19 april
Vorden A1 - Zelos A1 0-1
Vorden A2 - VVO A2 1-3
Vorden B1 - Kon. UD B1 3-3
Vorden B2 - Zutphania B1D 0-11
Zelos C1 - Vorden C1  8-0
DZC '68 C7 - Vorden C2 2-1
Warnsveldse Boys D1 - Vorden D1 5-2
Vorden D2 - Warnsveldse B. D2 10-0
AZC D3 - Vorden D3 1-3
Vorden D4 - FC Zutphen D4 2-2
Vorden E1 - Pax E1 1-5
Vorden E2 - Rheden E2 2-1
Vorden E3 - Eefde SP E2D  5-2
Vorden E4 - Steenderen E1  2-6
Vorden E5 - Zelos E4 1-12
Zelos F1 - Vorden F1 4-0
Vorden F2 - Warnsveldse Boys F5 2-0
Gazelle Nieuwland F3 - Vorden F3 1-1
Vorden F4 - Warnsveldse Boys F9 1-1
SBC '05 F3 - Vorden F5 0-6
Dierense Boys F1 - Vorden F6  10-0
DVC '26 F4 - Vorden F7  12-0

Zondag 20 april
Concordia-Wehl 1 - Vorden 1  4-0
Grol 3 - Vorden 2  0-0
DEO 2 - Vorden 3 1-0
Vorden 4  - Neede 4 1-5
Vorden 5 - Baakse Boys 4  6-2

PROGRAMMA
Maandag 21 april
Oeken D1D - Vorden D1 19:00

VIOD D5C - Vorden D4 19:00
Dinsdag 22 april
Vorden F7 - DZC '68 F5 18.30
Woensdag 23 april
Zelhem A1D - Vorden A2 18:45
Zelos B1 - Vorden B1  18:30
Vorden C2 - DZC '68 C6 18.45
Donderdag 24 april
SVBV 2  - Vorden 3 18.45

Zaterdag 26 april
DVC '26 A2 - Vorden A1 13:00
DVV A3 - Vorden A2  15:00
RKZVC B1 - Vorden B1 14:30
Schalkhaar B6 - Vorden B2 15:00
Vorden C1 - DZSV C1  13:00
Vorden C2 - DVV C4 14:00
Vorden D1 - Pax D1 11:00
Pax D2 - Vorden D2 09.30
Vorden D3 - DVV D8M 10.00
Eerbeekse Boys E1 - Vorden E1 10.00
FC Zutphen E2 - Vorden E2  08:30
Warnsveldse B. E6 - Vorden E3 08:30
Vorden F1 - Angerlo Vooruit F2 09.00
Be Quick Z. F3 - Vorden F2 10.00
Vorden F3 - AZC F4 09.00
FC Zutphen F7 - Vorden F4 09.45
Vorden F5 - Wolfersveen F1 11:00
Vorden F6 - Brummen F9  11:00

Zondag 27 april
Vorden 1 - WVC 1 14:30
Vorden 2  - SDOUC 2 10:00
Vorden 3  - Halle 2 10:00
Hoeve Vooruit 3 - Vorden 4 10.00

Vo e t b a l

Uitslagen laatste competitieronde
BVC '73 MC2 - Dash MC2 3-1
Boemerang MB2 - Dash MB1 1-3
Twente '05 D1 - Dash D1 1-3
Longa '59 MC4 - Dash MC3 4-0
Favorita D3 - Dash D3 1-3
Longa '59 D4 - Dash D2 2-3
Dash circ. 1 - Tornado 1 3-1

Dash circ. 2 - Dynamo 2 wordt ingehaald
Dash D5 - ASV D1 3-1
Dash MC1 - Doc Stap Orion MC1 0-4
Dash D4 - Reflex D3 3-1
Dash MA1 - DES MA1 0-4
Dash H1 - KSV H1 0-4
Dash H2 - Reflex H3 2-3
Dash D7 kampioen

Vo l l e y b a l



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Afgewezen worden voor een stage-
plaats omdat u een hoofddoek
draagt, niet mee kunnen doen aan
een cursus vanwege uw rolstoel of
ontslagen worden omdat u homo
bent. Helaas zijn dit voorbeelden van
discriminatie die regelmatig voor-
komen in ons land. Vanaf 1 januari
2009 zijn gemeenten verplicht om
over een zogenaamd antidiscrimi-
natiebeleid te beschikken, waarin
zij aangeven hoe zij discriminatie
willen voorkomen en aanpakken.
Voor Bronckhorst geldt dat dus ook.
Verantwoordelijk wethouder Dik Nas:
“Omdat discriminatie overál voor
kan komen, ook in kleinere gemeen-
schappen. Wij dachten dat het in
Bronckhorst wel meeviel met
discriminatie. Wij zijn immers een
gemoedelijke gemeenschap waar
het principe 'ons kent ons' geldt en
noaberschap hoog in het vaandel
staat. Toch maakte vorig jaar en
begin dit jaar opeens een aantal
mensen uit één van onze dorpen
melding van discriminatie. Voor ons

aanleiding om met hen in gesprek te
gaan en daarnaast te kijken wat we
tegen discriminatie in onze gemeente
kunnen doen. De gemeente vindt
respect voor anderen áltijd en in álle
omstandigheden van groot belang.” 

Vooruitlopend op het antidiscrimina-
tiebeleid sluit de gemeente zich op
1 mei a.s. al aan bij het Meldpunt
Discriminatie. Het gaat hier om een

proef die loopt tot 31 december 2008.
Als u gediscrimineerd bent of getuige
bent van discriminatie dan kunt u
dat hier melden. Alle meldingen zijn
belangrijk. Ook als het om een
gevoel van discriminatie gaat. Via
tel. (0900) 23 54 354, bereikbaar van
ma. t/m vr. van 09.00 tot 17.00 uur,
kunt u uw melding doen. Het is een
telefonisch meldpunt (dus geen
fysieke plek waar u terecht kunt).
Een e-mail sturen naar: 
mda@mdveluwe.nl kan ook. U kunt
uw melding al dan niet anoniem
doen. Anoniem melden kan ook via
een internetformulier dat u kunt
vinden op www.mdveluwe.nl onder
diensten/meldpunt discriminatie. 
Bij het meldpunt kunt u uw verhaal
doen en wordt goed naar u geluis-
terd. Het meldpunt verricht met
haar werk een aanvullende dienst-
verlening voor de samenleving. Bij
de politie kunt u in principe alleen
terecht met discriminatiemeldingen
als het strafrechterlijke delicten
betreft. 

Actie op meldingen 
De actie die de medewerkers van
het meldpunt na een melding nemen,
is afhankelijk van de soort melding
en de wens van de melder. Na toe-
stemming van de melder neemt het
meldpunt in ieder geval contact op
met de veroorzaker. Ook nemen ze
indien nodig contact op met instan-
ties (bijvoorbeeld de politie, school,
maatschappelijk werk of buurt-
bemiddeling). De melder wordt op
de hoogte gehouden van de afhande-
ling. Het kan ook zijn dat de melder
alleen een signaal wil afgeven en
verder geen actie wil. 

Tot slot
Het meldpunt is een onafhankelijke
organisatie, dat het aantal en de
aard van de meldingen met de
gemeente bespreekt. 

Afkomst, religie, leeftijd, geslacht
en seksuele gerichtheid zijn de
meest voorkomende redenen voor
discriminatie

Discriminatie altijd melden!
Vanaf 1 mei meldpunt voor Bronckhorster inwoners

Respect voor andere mensen is van groot

belang, ongeacht geslacht, afkomst of religie.

Op woensdag 30 april, donderdag 
1 mei (Hemelvaart) en maandag 
5 mei (Bevrijdingsdag) is de ge-
meente gesloten. Uitsluitend voor
de aangifte van geboorte of over-
lijden is de afdeling Publiekszaken

in het gemeentehuis geopend op:
• vrijdag 2 mei van 08.30 uur 

tot 09.30 uur

Vanaf dinsdag 6 mei is de gemeente
weer op de normale tijden geopend!

Openstelling gemeente rondom
Koninginnedag 2008

Subsidieaanvragen 2009 
moeten 1 mei 2008 binnen zijn
Laatste kans!

Dit jaar bestaat het Europees Par-
lement 50 jaar. Volgend jaar zijn er
opnieuw verkiezingen voor het Euro-
pees Parlement. Daarnaast wordt
volgend jaar een verdrag van kracht

(het Verdrag van Lissabon) waardoor
het Europees Parlement nog meer
bevoegdheden krijgt. Om u hierover
te informeren vertelt de directeur
van het bureau Europees Parlement
in Den Haag in een open brief aan
alle Nederlanders over de rechten
en plichten van Europa, de recente
ontwikkelingen en resultaten die
Europa heeft behaald in de afgelo-
pen jaren. Deze brief vindt u op de
website van de gemeente
(www.bronckhorst.nl), via de
nieuwsberichten op de homepage.
Lees de brief en breng uzelf op de
hoogte van Europa.

Brief van het Europees Parlement 
aan alle Nederlanders

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

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

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



Het komt gelukkig niet heel vaak
voor, maar wanneer het gebeurt
kunt u er hinderlijke schade van
ondervinden. Steenmarters bijten
namelijk soms de kabels in auto's
door of beschadigen de motorkap. 
U kunt hier op een diervriendelijke
manier iets aan doen. 

Schade in auto's
In de praktijk blijkt ongeveer 3% van
de auto's in een dorp of wijk (meer-
malen) te worden beschadigd. Of u
schade kunt verwachten en hoe erg
die is, wordt bepaald door het type
auto dat u heeft. Moderne auto's zijn
vaak afdoende beschermd. Ook het
seizoen is van belang: in april treedt
de meeste schade op. Bovendien:
als het dier eenmaal in de auto is
geweest, is de kans groot dat hij
weer terugkomt. Steenmarters
bijten niet alle kabels door, maar
alleen die kabels waar ze bij kunnen,
die in hun bek passen en die een
zachte omhulling hebben: elektri-
sche kabels (bekabeling, bougie-
kabels, katalysatorkabel, etc.),
koelwaterslangen, ruitensproeier-
slangen of rubbermanchetten.
Doorgebeten remleidingen zijn nog
nooit vastgesteld. Verder krabben ze
soms de isolatie aan de binnenkant

van de motorkap kapot. U kunt zich
hier tegen wapenen door deze twee
stappen te volgen, die in de meeste
gevallen goed werken. 

Stap 1: Bescherm uw kabels
Bescherm de losse en onbeschermde
kabels van de motor met een ribbel-
kous, een harde kunststof spiraal
(verkrijgbaar bij een aantal auto-
speciaalzaken) die u om de kabel(s)
heen kunt buigen of laat dit doen. 
Dit is effectief en relatief goedkoop,
als u tenminste niet teveel kabel in
uw auto heeft, die doorgebeten kan
worden. Controleer regelmatig het
peil van uw koelvloeistof op de
gebruikelijke wijze en rijdt niet door
als het koelvloeistoflampje op uw
dashboard gaat branden. Dit om
motorschade te voorkomen.

Stap 2: Zorg dat het dier uw auto
niet meer in kan
Naast het beschermen van uw
kabels moet het dier uit de auto
worden geweerd. Bij uw garage zijn
schrikdraadsystemen te koop die 
in de motor worden geïnstalleerd.
Dit is effectief, maar niet goedkoop
(installatie kost ongeveer € 300,-).
Ook een ultrasoon-apparaat is mo-
gelijk, maar alleen dan effectief als

het apparaat wisselende ultrasone
frequenties uitstoot en niet slechts 
1 toon. Als u dit te duur vindt, kan
het ook eenvoudiger hoewel minder
effectief. Wanneer u heeft gepar-
keerd, legt u een stuk 'bobbelig'
gemaakt kippengaas onder de auto
(het moet bij aanraking wiebelen),
aansluitend tussen de voorwielen
op de grond. Het moet zo worden
neergelegd dat de dieren niet meer
achter de voorwielen kunnen komen,
omdat ze meestal daar via het
chassis in de motorruimte kruipen.
U moet dit wel consequent volhouden,
anders heeft het geen zin. En zelfs
dan kunnen de dieren er mogelijk
aan wennen. 

Geuren en geluiden werken niet
afdoende
U kunt bij een aantal garages appa-
raatjes kopen die ultrasone (niet-
hoorbare) geluiden op 1 frequentie
maken of spuitbussen met anti-
marterlucht. Ook hangen mensen
wc-blokjes onder de motorkap.
Helaas heeft het gebruik hiervan
geen zin. Het gebeurt te vaak dat
dieren hieraan wennen en gewoon
weer terugkomen. 

Vangen of doden helpt niet 
(en is verboden)
Steenmarters hebben grote leef-
gebieden. Klachten in een straat,
wijk of dorp worden dan ook meestal
veroorzaakt door één tot drie steen-
marters. Steenmarters zijn in
Nederland zeldzaam en strikt
beschermd, wat betekent dat ze niet
mogen worden gedood of gevangen.
Maar vangen of doden is ook be-
wezen niet effectief. Het dier vindt
na vrijlating zijn weg weer terug of 
een nieuwe steenmarter komt het
leeggeraakte leefgebied bewonen. 

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u
terecht bij de medewerkers natuur
en landschap van de gemeente:
Willy Kempers, tel. (0575) 75 03 77,
of Fred Eggink, tel. (0575) 75 03 76.  

Achtergrondinformatie over steen-
marters vindt u op de website 
van de Stichting Landschapsbeheer
Gelderland 
www.landschapsbeheergelderland.nl

Autoschade door steenmarters: oplossingen die werken

Steenmarter

Tijdens de zwerfvuilopruimdag in
Bronckhorst half maart dit jaar is
7.280 kilo zwerfvuil opgeruimd. 
Dat lijkt veel, maar toch is het veel
minder dan het jaar ervoor, 
toen ruim 12.000 kilo is weggehaald.
Dit betekent dat minder afval is
gedumpt, ondanks de invoering van
het volumesysteem. En dat is een
hele goede zaak! Een nieuw afval-

systeem kan soms tot gevolg hebben
dat meer zwerfvuil wordt aangetrof-
fen. De gemeente besteedt echter
steeds meer aandacht aan hand-
having van afvaldumping en ook 
dat lijkt z'n vruchten af te werpen.
Volgend jaar is de zwerfvuilopruimdag
op 21 maart 2009. Wij gaan ervoor
om nog minder zwerfvuil in te hoeven
zamelen!

Veel minder afval ingezameld tijdens
zwerfvuilopruimdag

Jonge autobestuurders die in de
periode 2006 - 2008 hun rijbewijs
hebben gehaald, kunnen op zaterdag
10, 31 mei en 20 september 2008
gratis meedoen aan een praktische,
leerzame én leuke verkeersveilig-
heiddag. Hiervoor worden zelfs
auto's beschikbaar gesteld, dus het
bezit van een eigen auto is niet ver-
plicht. Voorwaarde is dat de jonge-
ren in de periode 2006 - 2008 hun
rijbewijs hebben gehaald en sinds-
dien zelfstandig al wat rijervaring
hebben opgedaan. Wethouder Peter
Glasbergen opent de dag. “Ik ben
er trots op dat wij als gemeente
Bronckhorst één van de eerste
gemeenten in ons land zijn die het
initiatief nemen om een praktijkdag
voor jonge bestuurders te organi-
seren”, zegt hij. “Er gebeuren vaak
ongelukken met jonge, onervaren
bestuurders. Ernstige ongelukken,
vooral met jongeren, kunnen een
grote indruk maken op hulpver-
leners. Jongeren hebben vaak geen
idee wat de impact is op de hulpver-
lening bij ongelukken met gewonde
of dodelijke slachtoffers. Wij hopen
jongeren daarvan bewust te maken.
Ook willen we hen laten voelen wat
het in de praktijk betekent om
bijvoorbeeld in een slip te raken.
Bovendien willen we de discussie op
gang brengen over het gebruik van
alcohol en drugs in het verkeer”.

Deze praktijkdag voor jonge auto-
bestuurders organiseert de gemeente
in samenwerking met het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid Gelder-
land (ROVG), dat deze dag ook sub-
sidieert. De praktijkdag is een unieke
gelegenheid om zélf in de praktijk te
ervaren hoe goed je als jonge auto-
rijder bent en welke verbeterpunten
er wellicht nog zijn te behalen.

Jongeren die kortgeleden hun auto-
rijbewijs hebben gehaald, ontvingen
een brief van de gemeente waarin
staat hoe ze zich op kunnen geven.
Per dag kunnen 36 jonge bestuur-
ders hun rijkunsten testen. Ruim 
70 jongeren hebben zich tot nu toe
aangemeld. Aanmelden kan via
www.jongeautorijders.nl.

Testroute rijden
Tijdens deze praktijkdag kunnen
jonge, onervaren autorijders zelf
tijdens een praktijkrit ervaren hoe
goed ze als beginnend autorijder zijn
en welke verbeterpunten er wellicht
nog zijn te behalen. Gedurende een
anderhalf uur durende praktijkrit
door de omgeving met een ritadvi-
seur en drie jongeren, wisselen de
bestuurders elkaar af aan het stuur
en beoordelen elkaar op hun rijstijl.
Tevens geven de deelnemers elkaar
verbeterpunten aan. Dit allemaal
onder begeleiding van een ritadviseur
die als laatste óók zijn oordeel geeft.

'Slippertje' op mobiele slipbaan
In dit onderdeel rijden de jonge
deelnemers op een aangelegde
mobiele rem/slipbaan, waarbij zij zélf
achter het stuur kunnen ondervinden
hoe verraderlijk een onverwachte
autoslip kan zijn en hoe lang je rem-
weg op een glad wegdek is. Bij het
maken van een noodstop voel je de
werking van het ABS remsysteem.
Ze maken onder andere noodstops
bij 30 en 50 km per uur op een nat én
een spiegelglad wegdek. De mobiele
slipbaan wordt neergelegd op het
nieuwe industrieterrein Vinkenkamp
in Zelhem.

Alcohol en drugs 
Het laatste onderdeel van deze dag
is een groepsdiscussie met alle
deelnemers over de werking van
alcohol en drugs in het verkeer en
hoe je daarmee kunt omgaan. 
Het is een veelzijdig dagprogramma
met veel autorijden, remproeven,
met elkaar discussiëren en elkaar
beoordelen. Na afloop krijgen de
deelnemers een certificaat mee als
bewijs van deelname. 

Waar
De praktijkdag voor jonge autorijders
in Bronckhorst wordt op zaterdag 
10 en 31 mei en 20 september
gehouden bij Erfgoedmuseum
Smedekinck, Priesterinkdijk 5 in
Zelhem. Op 10 mei geeft wethouder
Peter Glasbergen om 08.45 uur het
startsein. De dag is om ongeveer
15.45 uur afgelopen.

Gratis praktijkdag voor jonge autorijders

De provincie heeft zich akkoord ver-
klaard met het verbeterplan voor
Regiotaxi Gelderland. Voor uitvoe-
ring trekt de provincie € 350.000 uit.
Na een stormachtige start vol kin-
derziektes gaat het nu langzaam de
goede kant op met de Regiotaxi
Gelderland. Het verbeterplan is een
volgende stap op weg naar een hoger
niveau van de dienstverlening.

Het plan bevat de volgende punten: 
De kwaliteit van het callcenter
• verkorting van de wachttijd voor

de reiziger
• verbetering van de deskundigheid

en hulpvaardigheid van de 
telefonisten

De kwaliteit van de ritten 
• de reiziger wordt standaard terug-

gebeld met informatie over het
voorrijdtijdstip van de taxi, óók als
de taxi te laat dreigt te komen

• bij het niet verschijnen van een
taxi wordt veel sneller voor alter-
natief vervoer gezorgd

• er komt een bonus-/malusregeling
gekoppeld aan de accuraatheid van
de taxiritten. Vervoerders die goed
op tijd rijden worden beloond,
minder op tijd rijden wordt beboet

• er komen duidelijke afhaalpunten
op plaatsen waar nu sprake is van
onduidelijkheid. Denk aan zieken-/
verzorgingshuizen met verschil-
lende ingangen

De klachtafhandeling
• de capaciteit van het projectbureau

wordt vergroot en verbeterd, zodat
klachten sneller en beter kunnen
worden behandeld

• het klachtensysteem wordt aan-
gepast, zodat de afhandeling ook
beter kan worden bewaakt

De kennis over de spelregels
• extra voorlichting aan de gebruikers
Klanttevredenheidsonderzoek
Eind vorig jaar is een onderzoek
gehouden naar de tevredenheid van
klanten over de dienstverlening van
de regiotaxi. Hoewel de klanten zich
gemiddeld redelijk tevreden toonden,
was er voldoende aanleiding voor
het opstellen van dit verbeterplan.
Maar ook bleek, dat een aantal
klachten te maken hebben met
onbekendheid met de spelregels bij

de gebruikers. Door de naam Regio-
taxi kan het misverstand ontstaan
dat het hier om vervoer gaat dat
gelijk is aan ander taxivervoer. 
De Regiotaxi is echter een aanvulling
(van voordeur naar voordeur) op het
gewone openbaar vervoer, waar
meer mensen tegelijkertijd gebruik
van kunnen maken. De provincie
informeert klanten de komende
maanden extra over de spelregels
en de genoemde verbeteringen. 

Ziekenhuizen
Extra aandacht krijgt in de toekomst
verbetering van het vervoer vanaf
ziekenhuizen. Eerder al halveerde
de provincie de minimale aanmeldtijd
voor reizigers bij het callcenter voor
vervoer vanuit ziekenhuizen van het
gebruikelijke uur tot een half uur.

Provinciale Staten akkoord met verbeterplan Regiotaxi Gelderland



Openbare bekendmakingen

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

Gewijzigde afvalinzameling
vanwege feestdagen
Op officiële feestdagen wordt er in de gemeente Bronckhorst geen huis-
houdelijk afval ingezameld. In plaats van Koninginnedag (woensdag
30 april) worden de containers geleegd op zaterdag 26 april. In
plaats van Hemelvaartsdag (donderdag 1 mei) worden de containers
geleegd op zaterdag 3 mei. Op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei,
wordt het afval gewoon ingezameld. Zie ook uw afvalkalender 2008.

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

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

Op 24 april is de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving
(onder andere bouw-, milieu- en

APV-vergunningen) in het gemeente-
kantoor vanaf 14.30 uur gesloten.

Afdeling eerder dicht

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst
• kasteel Keppel in Laag-Keppel

• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in

Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave

Zelhem

Ja, ik wil....... trouwen in Bronckhorst!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, 28 juni 2008, afsluiten Molenweg i.v.m. buurtbarbecue van 10.00 tot 22.00 uur, buurt Molenweg
• Bronckhorst, venten met Italiaans schepijs, 15 april t/m 31 oktober 2008, T. Kürkcu
• Drempt, 6 juni 2008, Hulsevoortseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. bruiloftsfeest,

S. Hoppenreijs
• Halle, motorcrosswedstrijden op circuit De Kappenbulten, 21 en 22 juni van 09.00 tot 17.30 uur

en 12 en 13 juli van 09.30 tot 17.30 uur, afsluiten Wolfersveenweg (tussen Bielemansdijk en
Kuiperstraat) op 21 en 22 juni van 08.00 tot 18.00 uur en op 12 en 13 juli van 08.00 tot 18.00 uur,
afsluiten Aaltenseweg (tussen Priesterinkdijk en Kuiperstraat) op 22 juni van 08.00 tot 18.00 uur
en op 13 juli 2008 van 08.00 tot 18.00 uur, mac HALMAC

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, paarden- en ponykeuringen, 21 juni, 12 juli, 26 juli en 6 september
van 08.00 tot 17.00 uur, stopverbod gedeelte Zelhemseweg en Winkelsweg, 26 juli en 6 septem-
ber 2008 van 07.00 tot 17.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld).

• Hengelo (Gld), loterij op terrein golfclub 't Selle, 26 mei 2008, rotaryclub Keppel en omstreken
• Steenderen, Dorpsstraat tussen huisnr. 35 en 37, verkooppunt zwakalcoholische dranken op

30 april 2008 van 08.00 tot 18.00 uur, brouwerij Rodenburg
• Gebied Vorden, collecteren 20 tot 25 oktober 2008, Bartiméus Sonneheerdt vereniging
• Vorden, 17 juli van 14.00 tot 00.30 uur, 18 en 19 juli van 14.00 tot 01.30 uur, markt en gedeelte

Dorpsstraat, zomerfeesten met een braderie en kermis, afsluiten en stopverbod diverse wegen
in het centrum, 16 juli vanaf 10.00 uur t/m 20 juli 2008 12.00 uur, stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, 10 augustus 2008 van 07.00 tot 17.00 uur, koetsentocht met authentieke rijtuigen,
afsluiten gedeelte Schuttestraat en stopverbod gedeelte Schuttestraat, Vordensebosweg,
Ruurloseweg en Horsterkamp, In de Reep'n Vorden e.o.

• Vorden, 20 juni van 20.00 tot 24.00 uur en 21 juni 2008 van 13.00 tot 18.00 uur, kasteel Wildenborch,
Oranjefeest met volksspelen, vogelschieten en barbecue, ontheffing artikel 35 Drank- en 
Horecawet, Oranjevereniging Wildenborch

• Vorden, 30 mei van 20.30 tot 01.30 uur en 31 mei 2008 van 09.00 tot 01.30 uur, Oude Zutphen-
seweg 11, Wikee de Viking voetbaltoernooi met feestavond, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, voetbalvereniging Vorden

• Zelhem, 25 mei van 16.30 tot 19.30 uur en 29 juni 2008 van 16.00 tot 20.30 uur, afsluiten Meindert
Hobbemastraat, buurtvereniging Meindert Hobbemastraat

Aanvragen

• Zelhem, 22 november 2008, Sinterklaasintocht van 14.00 tot 15.00 uur, afsluiten parkeerplaats
Stationsplein van 13.30 tot 15.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, 24 mei 2008, innemen standplaats met demobus op Stationsplein van 11.15 tot 14.15 uur,
afzetten van een gedeelte van het Stationsplein van 08.00 tot 16.00 uur, Mobycon

• Zelhem, Markt 4, aanvraag drank- en horecavergunning, de heer R. Kelekci
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen
• Drempt, Tellingstraat 2, verbouwen boerderij
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 65, gedeeltelijk vergroten woning
• Hummelo, Beatrixlaan 37, bouwen berging-garage-veranda 
• Hummelo, De Zuylenkamp 22, gedeeltelijk vergroten garage-berging
• Keijenborg, Teubenweg 3, gedeeltelijk vergroten garage
• Vorden, Bleuminkmaatweg 3, plaatsen omheining
• Vorden, de Jongstraat 71, plaatsen schutting
• Vorden, Netwerkweg 10, bouwen bedrijfshal
• Wichmond, Hackforterweg 3, bouwen berging met hobbyveestalling
• Zelhem, Keijenborgseweg 16, vervangend bouwen paardenstal/wagenloods
• Zelhem, Rogier van der Weydenstraat 13, gedeeltelijk vergroten berging
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 5, gedeeltelijk veranderen gevels/kozijnen woning

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Baak, Pastoriestraat 1, vergroten van de keuken, vrijstellingsbevoegdheid in artikel 13, lid 5

van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 1992'
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 4, bouwen overkapping aan de woning, overschrijden maximaal

toegestane hoogte, vrijstellingsbevoegdheid artikel 17, lid 1 onder punt 2 van de planvoor-
schriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 2005; Hengelo/Vorden'

De bouwplannen liggen vanaf 24 april t/m 28 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Bronkhorst, Boterstraat 1, vervangen bijgebouw, vrijstellingsbevoegdheid in artikel 23, lid 4,
sub b van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Bronkhorst 2004'

Voorgenomen vrijstellingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het bouwplan ligt vanaf 24 april t/m 14 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Mosselseweg 5, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Laag-Keppel, Lendenstraat 1, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 april t/m 4 juni 2008
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 21A, gedeeltelijk vernieuwen woning, erker komt voor de voor-

gevelrooilijn uit, vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Veldhoek 1983' 
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 22, gedeeltelijk vergroten van een berging en carport,

overschrijden maximaal toegestane bebouwde oppervlak, vrijstelling van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Veldhoek 1983'

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 24 april t/m 11 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 10 april 2008:
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 34, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Verzonden op 14 april 2008:
• Zelhem, Everhardinkweg 3A, voor het verhogen van het maximale aantal kampeermiddelen 

tot 25 in een periode van zeven dagen rond de Achterhoekse Paardendagen, geldend bestem-
mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Tegen deze besluiten 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 het
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 april 2008:
• Hengelo (Gld), optocht, aubade en kinderspelen i.v.m. Koninginnedag, 30 april 2008 van 

10.00 tot 18.00 uur, oranje comité Hengelo
• Zelhem, Nijmansedijk 14, permanent plaatsen van bedrijfsbord, A.H. Slöetjes
Verzonden op 14 april 2008:
• Vorden, gemeentelijk sportpark, Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi, 16 en 17 augustus 2008

van 08.00 tot 17.00 uur, toernooicommissie voetbalvereniging Vorden
Verzonden op 15 april 2008:
• Halle, sportcomplex De Meisterkamp en terrein bij de kerk, sportactiviteiten en feestavond op

28 juni van 12.00 tot 23.30 uur en herdenkingsdienst en openluchtreceptie op 29 juni 2008 van
08.00 tot 16.00 uur, Protestantse gemeente Halle

• Halle, 4 mei 2008 van 19.15 tot 20.30 uur, dodenherdenking, gemeente Bronckhorst
Verzonden op 16 april 2008:
• Drempt, Kerkstraat, spelletjesochtend en zeepkistenrace, 30 april 2008 van 08.00 tot 22.00 uur,

oranje comité Drempt
• Hummelo, De Heksenplas, motorcrosswedstrijden, 11 mei, 14 juni, 28 juni, 29 juni en 31 augustus

van 08.00 tot 18.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 mei, 14 juni, 29 juni en 
31 augustus van 10.00 tot 19.00 uur en op 28 juni 2008 van 12.00 tot 24.00 uur, T.C.D. Hummelo

• Hummelo, 7 juni 2008, Zutphenseweg, tentfeest met live muziek van 20.00 tot 01.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning,
stichting Pontificaal Hummelo

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van kaas,
zuivelproducten, snoepwaren e.d., vrijdagen van 1 januari t/m 31 december 2008, V.O.F. kaas-
handel H&F Nieuwenhuis

• Zelhem, Markt, rommel- en boekenmarkt, 3 mei 2008 van 08.00 tot 17.00 uur, stichting Charité
Verzonden op 17 april 2008:
• Steenderen, 4 mei 2008 van 19.45 tot 20.15 uur, dodenherdenking, gemeente Bronckhorst
• Vorden, 4 mei 2008 van 18.30 tot 20.05 uur, dodenherdenking, gemeente Bronckhorst

Drank en Horecawet (artikel 3)
Verzonden op 16 april 2008:
• Zelhem, uitoefenen horecabedrijf in de inrichting Pluimersdijk 5, stichting museum Smedekinck,

onder voorwaarden
• Keijenborg, uitoefenen horecabedrijf in de inrichting Sint Janstraat 3, café rest. H. Winkelman B.V.

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 14 april 2008:
• Keijenborg, Ottenkampweg 2, bouwen berging aan achtergevel woning

Verleende vergunningen

Verzonden op 15 april 2008: 
• Vorden, Hoetinkhof 121, vergroten woning
Verzonden op 17 april 2008:
• Halle, Oude Maatje 5, veranderen raam in deur van de woning
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 17, plaatsen afscheiding tussen kerkhof en doorgaande weg door

middel van een muur
• Vorden, Brinkerhof 9, vernieuwen duivenhok, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Paulus Potterstraat 7, bouwen berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 april 2008:
• Halle, Lankerseweg 3, vervangend bouwen cursusruimte en stal, verleend met toepassing van

artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers 

• Vorden, Beunkstege 4, bouwen schuur/trainingshal
Verzonden op 15 april 2008:
• Keijenborg, Sint Janstraat 44, verbouwen (voormalig) bankgebouw tot logiesgebouw, verleend

met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en met
ontheffing van artikel 4.11 (vrije doorgangshoogte) van het Bouwbesluit

• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen twee dubbelzijdige verlichte presentatiezuilen
• Steenderen, Toldijkseweg 31, bouwen werktuigenberging
• Zelhem, Schooltinkweg 13, bouwen woning met garage/berging
Verzonden op 17 april 2008:
• Baak, Dambroek 18, tijdelijk plaatsen twee losse kantoorunits met een instandhoudingstermijn

van maximaal vijf jaar t/m 15 april 2013 

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 17 april 2008:
• Vorden, Wildenborchseweg 11, verbouw woning en realiseren overdekt zwembad, verleend

met vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Sloopvergunningen 
Verzonden op 11 april 2008:
• Drempt, Kerkstraat 90, slopen schuur/berging, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 3, slopen dakplaten van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Het Eelmerink 2A, gedeeltelijk slopen van een schuur en het geheel slopen van een

schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Oude Zutphenseweg 2, slopen zijmuur, de binnenmuren, de dakconstructie van de

boerderij en de dakplaten van twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 15 april 2008: 
• Halle, Halle-Heideweg 37, slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Strodijk 25, gedeeltelijk slopen van een woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Bergstraat 20-22, gedeeltelijk slopen van een woning, komt asbesthoudend afval vrij

Ontheffing verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 18 april 2008:
• Drempt, Roomstraat 19, voor verbranding nabij dit perceel
• Drempt, Tellingstraat 9, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Bielemansdijk 28A, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Nijmansedijk 3, voor verbranding nabij de Brunsveldweg / Barinkweg 

Verlenging ontheffing verbranden afvalstoffen 
(art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 11 april 2008:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 5, voor verbranding nabij dit perceel
Verzonden op 18 april 2008:
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Halle, Meuhoek 1, voor verbranding nabij de Meuhoek 
• Halle, Bielemansdijk 30, voor verbranding nabij dit perceel

Kapvergunningen
Verzonden op 18 april 2008:
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 27, vellen van één beuk. Noodkap, herplant verplicht: één beuk
• Toldijk, Hardsteestraat 16, vellen van twee beuken en tien elzen, herplant verplicht: drie elzen
• Vorden, Zutphenseweg 73, vellen van één beuk, herplant verplicht: één beuk

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens Koninginnedag zijn van 29 april vanaf 20.00 uur t/m 30 april 2008 19.00 uur de

Kerkstraat, tussen de Laakweg en de Witte Hemelweg, en de Gildeweg, tussen de Kerkstraat
en de Dreef, afgesloten voor het verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens de jubileumactiviteiten van de Protestantse gemeente Halle op 28 en 29 juni 
is de parkeerplaats bij het sportterrein van S.V. Halle aan de Roggestraat op beide dagen en 
de Kerkstraat tussen de Dorpsstraat en de Roggestraat op 29 juni 2008 van 08.00 tot 15.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens motorcrosswedstrijden op 11 mei, 14, 28 en 29 juni en 31 augustus 2008 
van 07.30 tot 19.00 uur geldt op de Rozegaarderweg een stopverbod

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, van 21 t/m 25 april 2008 zijn door asfaltonderhoudswerkzaamheden aan de Stepha-
notisweg (vanaf de Hengeloseweg tot aan de Kerkhoflaan), de Stephanotisweg en De Maccabae
afgesloten. Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven, omdat er omstan-
digheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen,
bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Wijzigingsplan 'Akkerweg 3A Zelhem'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Akkerweg 3A Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 24 april t/m 4 juni 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel Akkerweg 3A in Zelhem
i.v.m. het bouwen van een nieuwe varkensstal.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden'
Het bestemmingsplan 'Autobedrijf Groot-Jebbink Vorden' is onherroepelijk geworden. Het plan

Bestemmingsplannen

heeft betrekking op het uitbreiden van het garagebedrijf Groot Jebbink en het verplaatsen van 
de bedrijfswoning op het perceel Rondweg 2 in Vorden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in 
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van 
een reactie.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
24 april t/m 4 juni 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, voor het uitbreiden van de melkrundveehouderij waarop

het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Wiersserbroekweg 16, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Nijverheidsweg 18, voor het oprichten van een handelsbedrijf in kunstmeststoffen en

gewasbeschermingsmiddelen, waarop het besluit Algemene regels voor inrichtingen milieu-
beheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

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.nlWeeversdrukkeri j

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

MINSTENS ZO GOEDKOOP ALS DE HUISHOUDWINKEL. AH HENGELO

ORANJEBITTER DE KUYPER

fles 50 cl nu 6.99

RUNDERGEHAKT
voord. verp.

kg nu 2.99

AH JONAGOLD
gelegd

kg nu 0.99

ALLE WASMIDDELEN
2e PAK

HHAALLVVE PE PRR IJIJSS
ALLE COMBINATIES MOGELIJK

AH
MAATJESHARING
pak 5 stuks

nu 4.49

AH OVENHEERLIJK
BROOD
volkoren of tijger

heel van 1.75 voor 1.39

REMIA SAUZEN
div. varianten o.a. Frites saus

3 flacons à 500 ml

van 3.30 voor 2.19

2+1 G2+1 G RRAATTIISS

Ockhorstroute: mooiste ommetje van Gelderland!
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Gedrukte route nu te koop bij VVV:

• winkel Vorden

• winkel Zelhem

• agentschap Hengelo (Gld.)

• agentschap Steenderen
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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Nu bij uw dealer:

Voor een perfect vlak resultaat.

MB 545 V 
Grasmaaier met benzinemotor 

NU € 689,00 
cat. € 719,00

Zelftrekkend en uitgerust met het 
ReadyStart- en vario-aandrijvingsysteem. 
Opvangbox met comfort-design. 
Om middelgrote tot grote gazons 
snel de baas te kunnen.
Vermogen 5,5 pk 
Gewicht 34 kg
Grasopvangbox 60 liter 
Snijhoogte 25-80 mm
Maaibreedte 43 cm

ACTIE!
�geldig t/m 30 juni 2008

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 552080 • Mobiel: (06) 51631878

www.bulten-techniek.nl

SPECIALE AANBIEDING
LAURIER 1 mtr. hoog € 4,50 (bossig)

Taxus Baccata

haag - bollen - kegels - piramide

en andere handgeknipte vormen

Buxus Sempervirens

haag - bollen - kegels - blokken

Prunus (Laurier) diverse soorten

o.a. Portugese laurier

Verder hebben wij sierheesters, sierconiferen

en bomen.

Elke vrijdag en zaterdag verkoop van 9.00 tot 16.00 uur.

Boomkwekerij Visschers vof

Hesselinkdijk 2

7255 LK Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-46 44 94

06-222 98 221

Conrada auto’s

Renault Clio 3 drs. 1.4 16V Dynamique

Zwart, 12-2005,  21.000 km. 

16” Lm, cruise control € 12.950,-

Mercedes A klasse
A 150 5 drs. Automaat

Avantgarde uitvoering,

Grijs metallic, 05-2007,

8.500 km. Full options!

Nieuwprijs € 33.856,-

Nu € 26.950,-

Renault Laguna 5 drs. Grand Tour 1.8 16V Aut. 

Grijs metallic, 06-2002, 171.500 km. 

Vol leder, airco, navigatie € 7.890,-

Renault Scénic 5 drs. 1.6 16V

Grijs metallic, 01-2001,  90.000 km.

15” Lm, open dak € 7.650,-

Bezichtiging uitsluitend op afspraak! 

Tel. 06 - 23 50 19 53

Conrada auto’s, de Heurne 25, 7255 CK  Hengelo Gld.Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld). Tel. 0575-441688
www.jandewinkel.nl • info@jandewinkel.nl

Seizoen Toppers

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Laat u 
verwennen

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met
het meeste 

gemak en het
minste geluid

Met 13,5 of 15,5 pk motor. De unieke
knikbesturing in combinatie met hydrostatische 
aandrijving en het Multiclip maaidek 
maakt deze frontmaaier tot de 
wendbaarste machine in z’n klasse. 
Standaard met Multiclip combi met 
een maaibreedte van 95 cm.

Park Compact

3.490,-

2.890,-

Villa 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor 
en hydrostatische aandrijving. Het 85 cm brede 
combi maaidek maakt dat u in alle hoeken, onder 
                           struiken en gemakkelijk 
                         langs grasranden kunt maaien.

inclusief 85 cm 
combi maaidek.

vanaf

vanaf

Vanwege toename van onze werkzaamheden

zijn wij per direct op zoek naar:

Elektromonteurs

Loodgieters /c.v. Monteurs

Functie omschrijving
Als monteur installeert u, zelfstandig of in samenwerking

elektrotechnische installaties,of centraleverwarming,
gas,waterinstallaties en complete badkamers.

Wij vragen:

* Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
MBO werk - en denkniveau *Servicegerichtheid

*Een praktische,klantgerichte en collegiale instelling
*Inzet en goede contactuele vaardigheden

Wij bieden:

Een afwisselende baan met een prettige en directe
werksfeer bij een gezonde en groeiende onderneming.

Naast goede arbeidsvoorwaarde zijn er volop mogelijkheden
voor studie en eigen ontwikkeling.

Stuur uw sollicitatie voorzien van een cv naar:

Heegt Hengelo t.a.v. dhr. H. Gotink Molenenk 6 7255 AX Hengelo

Tel : 0575-465258

Wij zijn een innoverend
installatiebedrijf en gevestigd

in Winterswijk.
Sinds juni 2006 zijn wij ook
gevestigd in Hengelo (Gld).

Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
showroom en afhaalbalie t.b.v.

de doe het zelver.

Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

.

Malse sla + komkommer nu 0.99
Uien 3 kilo 0.99

Zoet Galia meloen v.a. 0.99
Hollandse tomaten 500 gram 0.99

Volop Hollandse asperges en aardbeien
Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50

Nu volop pootaardappelen div. rassen
Perk-, sla- en koolplanten

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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De heren: Woeste Willem,topdrum-
mer , JaJa , Bassie , en toetsie  En na-
tuurlijk de allermooiste van de dol-
dwaze familie......Zusie Jansen !! (Kort-
om de knotsgekke Nederlandse vari-
ant van de Kelly Family) 

Begin 2000 bracht Gewoon Jansen
haar 1e en inmiddels legendarische cd
uit getiteld "TOEN GOED NOG FOUT IS
". daarna volgde in 2002 de [wederom
geflopte] singel" MOOI" Het album
werd met medewerking van Arne Jan-
sen,Theo de King,Gijsje, Frank & Mirel-
la en Gorro (ex Jovink & the voederbie-
tels) op ludieke wijze gepresenteerd en

kende grote belangstelling van diverse
regionale en landelijke radio en tv-
zenders waaronder Showtime van SBS
6. Onlangs zijn de opname van een
nieuwe cd singel afgerond waarvan de
jansens ook de nummers live zullen
spelen tijdens het optreden bij de
Zwaan.

Gewoon Jansen staat voor een flinke
dosis humor, Show , Nederlandstalige
levensliederen met een lach , traan, en
een knipoog en andere onzinherrie
geinspireerd door de etherpiraten en
zendamateurs. Nummers zonder
boodschap, want daarvoor ga je maar

naar de supermarkt. Bewerkte covers,
enkele eigen topnummers en bekende
feestklassiekers passeren tijdens de lu-
dieke optredens de revue. Van 'Dokter
Bernhard' naar 'de clown' en van 'Ma-
rietje' tot 'een beetje verliefd' wordt
het publiek vermaakt en geraakt.
Maar ook de Four tak, Corry konings, 

Bzn en vele andere piraten krakers
knallen over het podium de feestten-
ten door. Sedert 1998 reist het bonte
gezelschap,met vele gezichten, af naar
alle uithoeken van het land,om de
mensen te raken en te vermaken. 

Entertainment van de foutste plank
en show om nooit meer te vergeten.
De aanvang is 16.30 en het open lucht
optreden is gratis toegankelijk. Meer
info op www.gewoonjansen.nl

Gewoon jansen bij de Zwaan in Hengelo

Op hemelvaarts dag zal de achterhoekseband gewoon jansen net als voor-
gaande jaren een openlucht optreden verzorgen bij uitgaans centrum De
Zwaan Spalstraat 3 te Hengelo gld. De familie Gewoon Jansen betreed het
podium met maar liefst 6 enthousiaste, prettig gestoorde rasmuzikanten.

foto Nol Kiefte

Alle kinderen waren bloedfanatiek en
wilden graag die begeerde beker win-
nen. Dit was ook duidelijk aan hun
gezichten te zien. Uiteindelijk wist de
Jan Ligthartschool uit Zelhem in een
spannende finale het toernooi te win-
nen. Met slechts 1 doelpunt verschil
(4-3) waren de leerlingen van de Jan
Ligthartschool de leerlingen van de
Piersonschool uit Hengelo de baas.
Hiermee was de Jan Ligthartschool
voor de tweede keer op rij winnaar van
het handbaltoernooi. Als derde eindig-
de De Meene uit Zelhem en vierde
werd Bekveld.

Het toernooi trok ook de nodige pers.
Naast Radio Ideaal is er ook verslag uit-
gebracht over het toernooi door Alles
van Bronckhorst. Foto's van het toer-
nooi zijn te vinden op www.ideaal.org

en op www.bronckhorst.allesvan.nl
Als gevolg van het succes van de hand-
balclinics en het handbaltoernooi in
de afgelopen twee jaar gaat SV Quin-
tus volgend seizoen met een nieuw
jeugdteam competitie spelen. De wed-
strijden worden gespeeld in de maan-
den september tot en met april op
zondag. Lijkt jou dit ook wel wat, kom
dan gerust vanaf donderdag 4 septem-
ber weer trainen. Nieuwe leden zijn
altijd welkom.

Voor vragen over de handbalvereni-
ging kan men telefonisch contact
opnemen met Marion Mijnen, telnr.
(0575) 46 00 36 of via email 
svquintus@raketnet.nl

Neem ook eens een kijkje op onze
website www.svquintus.nl

Jan Ligthartschool 
wint handbaltoernooi

Op zaterdag 19 april organiseerde handbalvereniging SV Quintus uit
Hengelo voor de tweede keer een gezellig handbaltoernooi. In de sporthal
in de Veldhoek streden basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 van ver-
schillende scholen uit Bronckhorst tegen elkaar.

Movie Summer of Love is een collectie
welke is gelnspireerd door het leven
aan de Cote d'Azur. 

De jachten, de stranden, vrijheid,
schoonheid en de liefde…het optimaal
genieten van de zomer! De kleuren

zijn opvallend en in elk product zit
glans. Durf te spelen met kleur! Bij
Martine Hair + Beautysalon werken
professionele visagisten die continue
op de hoogte zijn van de laatste mode
en trends op het gebied van make-up.
Alle deelnemers tijdens de workshop

kregen uitleg over de laatste make-up
mode en er werden ook handige tips
en trics uitgewisseld. Heeft u de work-
shop gemist, dan kunt u altijd een gra-
tis afspraak maken bij een van de visa-
gisten van Martine Hair + Beautysalon
voor een persoonlijk make-up advies.

Martine Hair + Beautysalon, 
St. Michielsstraat 2B, Hengelo Gld.
www.martinehairenbeauty.nl
(0575) 46 57 15.

Martine Hair + Beautysalon
Summer of Love

Onder grote belangstelling werd op de work-shop van 2 april jl. de nieuwe
make-up lijn van het Italiaanse make-up merk Movie gepresenteerd bij
Martine Hair + Beautysalon. De naam van de laatste Make-up lijn heet:
Summer of Love.

NOVA NOZEM
Een rockcover band waarvan de leden
woonachtig zijn in de (wijde) omge-
ving van Apeldoorn. Dit is tevens het
voornaamste werkgebied van de band.
De band bestaat in de huidige forma-
tie twee jaar. De muzikanten in Nova
Nozem hebben geen pretenties en ne-
men zichzelf niet overmatig serieus. 

Toch kunnen zij opgeteld bogen op
meer dan 70 jaar muziekervaring
waardoor de band een technisch goed
verzorgde set neerzet.

Het repertoire van Nova Nozem heeft
twee belangrijke kenmerken. 

Allereerst bestaat een groot deel van
de setlist uit stevige rocknummers die
alleen voor de broodnodige variatie af-
gewisseld worden door een rustiger re-
pertoire. Daarnaast worden grote
grijs-gecoverde hits gemeden en is in
plaats daarvan gekozen voor minder
voor de hand liggende nummers.

HEAVEN KNOWS
Een bandje van jonge muzikanten uit
de omgeving van Dieren. Zij spelen
muziek van onder andere Anouk en
Krezip. De bandsamenstelling is Rob-

bert op drum, Koen op gitaar, Guido
op basgitaar, Marissa leadzang en Tim
als gitarist. Deze laatste is voor mu-
ziekliefhebbers wellicht bekend van
de Tim Marshall band uit Dieren. De
band is pas een half jaar actief bezig
binnen de huidige samenstelling. 

DE BIEREFLUITERS 
Een zeskoppig ludiek gezelschap. De-
ze vrolijke feestband staat voor een
avondje dansen en feesten en geniet
van de beste grammofoonplaatrock
uit de vaderlandse geschiedenis. 

Met een mix van rock- en hoempapa-
muziek brengen De Bierefluiters op
geheel eigen wijze bekende en onbe-
kende Nederlandstalige krakers ten
gehore. Ook steken zij bekende, oude
en nieuwe Engelstalige platen in een
nieuw jasje, voorzien van zelf geschre-
ven teksten. 

Hierbij proberen zij het publiek zoveel
mogelijk deel te laten maken van hun
optreden. Bezoekers van de Zwarte
Cross hebben mogelijk de afgelopen
jaren al kennis gemaakt met deze
band. 

Een gevarieerd programma dus, op 29
april bij Heezen. 

Een vakjury zal een winnaar uitkie-
zen, mede bijgestaan door de reactie
en het applaus van het publiek. Wees
er bij en laat je stem horen! De aan-
vang is 21.00 uur, entree vrij. 

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

Voorronde Marktpop
bij Heezen
Op dinsdagavond 29 april, de
avond voor Koninginnedag, wordt
bij Café Zaal Heezen in Steenderen
de eerste voorronde voor Markt-
pop 2008 gehouden. Drie bands
presenteren zich dan en zullen
strijden om een plaatsing voor het
muziekevenement op 19 juli aan-
staande.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 26 april
in het café

Killer & The
„Coolcats”
met Yosta

In de discotheek

D.J. Martijn

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

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

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

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een

krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar

achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).
Vraag

demonstratie!

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

Openingstijden
dinsdag 9-12 en 13-18 uur

donderdag 9-12 en 13-18 uur
vrijdag 9-12 en 13-18 uur

zaterdag 9-12 en 13-16 uur

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel
Voor al uw groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers.

Boerderijwinkel
Nu gehele
jaar open!

HAREN IN DE WIND
Rij de lente tegemoet in de Peugeot 207CC

Met volledig wegklapbaar 

stalen dak.

Binnen 25 seconden

van coupé naar cabrio.

Vanaf € 23.390,-

Genoemde adviesprijs is incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaarmaken, verwijderingsbijdrage en leges. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van energielabel verwerkt. Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 5,2 - 7,2; km/l: 19,2 - 13,9; CO2: 136 - 173 gr/km. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl
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Wethouder van Economische Zaken
André Baars opende deze dag en gaf
een korte toelichting over het huidige
en gewenste ondernemersklimaat in
Bronckhorst.

"Het gemeentebestuur hecht grote
waarde aan goede contacten tussen de
Bronckhorster ondernemers en de ge-
meente. Gelukkig zijn in de afgelopen
drie jaar al goede contacten opge-
bouwd met ondernemers. Regelmatig
ontmoeten wij elkaar. Zo bezoekt het
college bijna iedere week een ander
bedrijf. Ook zijn er regelmatig overleg-
gen met de overkoepelende organisa-
ties. We verwachten veel van deze dag,
voor ondernemers en voor de contac-
ten tussen de gemeente en onderne-
mers onderling".

Ondernemers, ondernemersvereni-
gingen, industriekring, business- en
serviceclubs uit de hele gemeente
Bronckhorst waren uitgenodigd voor
deze dag. De dag stond in het teken
van informele ontmoeting, maar ook
van actief deelnemen aan workshops
of seminars. Bijna tweehonderd on-
dernemers gaven zich voor deze dag
op.

WORKSHOPS EN SEMINARS
Er waren drie workshops en vier semi-
nars. 

De workshops waren: 
• Actief werken door teambuilding,

waarbij kennis maken, meedoen en
teambuilden centraal stonden

• Biljartclinic 'Ondernemen is top-
sport'. In een demonstratietraining
werd de link tussen ondernemen en
topsport uitgelegd door Hans Klok
(zesvoudig Nederlands kampioen
biljarten)

• Presteren met personeel. In deze
workshop werd aangegeven hoe
door middel van competentiema-
nagement meer rendement gehaald
kan worden uit de mensen van een
organisatie

De seminars waren:
• Hoe onveilig is uw bedrijf. Ervarin-

gen werden besproken en tips wer-
den gegeven over diefstal, agressieve
klanten, overvallen en ruzies op de
werkvloer

• Wie profiteert van het toerisme in
de gemeente Bronckhorst?  Doel van
het seminar was de economische ef-
fecten te bespreken van ontwikke-
ling van recreatie en toerisme, één
van de belangrijke pijlers van de ge-
meente Bronckhorst

• Ondernemersbelasting in Bronck-
horst: een lust of een last? In dit se-
minar ging het over de diverse erva-

ringen met een verplichte contribu-
tie en de voor- en nadelen ervan 

• Wat u wilt weten voordat u start
met een webwinkel?  Ruim 88% van
de internetgebruikers doet aan e-
shoppen. In dit interactieve seminar
vertelde Joost Lambrechtsen (van
webwinkel Herensokken.nl) over de
start-up van een webwinkel 

Alle ondernemers namen deel aan
een workshop of seminar. Jan Willem
Vruggink van Administratiekantoor
Vruggink B.V. uit Hengelo (gld) mag
zich in 2008 de best biljartende onder-
nemer van Bronckhorst noemen. Hij
won de Bronckhorst B2B Trophy. 

Uitbater Klaas Bakker van 'Bakker uit
Vorden' zorgde voor de juiste ambiance
en een voortreffelijk buffet van deze
eerste B2B dag.

Door de hoge opkomst van de onder-
nemers en de enthousiaste reacties
gaf wethouder  Baars aan wellicht over
één à twee jaar weer een B2B dag te
gaan organiseren.

Eerste Business to Business dag
Bronckhorst groot succes
200 ondernemers uit de gemeente
Bronckhorst bezochten op 15 april
jl. de eerste Business to Business
dag (B2B dag) van Bronckhorst. De
gemeente Bronckhorst organiseer-
de in samenwerking met organisa-
tiebureau Tip Achterhoek dit eve-
nement voor alle ondernemers uit
Bronckhorst. Het doel van de bij-
eenkomst was het netwerken in
een informele sfeer.

Elke dag (behalve 28 april) worden er
twee kleine workshops van een half
uur aan-geboden: de eerste om 14:00
uur en de tweede om 15:00 uur. U
hoeft zich daarvoor niet op te geven, u
kunt zo aanschuiven zolang er plaats
is. Josée van der Staak legt het één en
ander uit over helend tekenen en het
gebruik van de stem en u kunt een te-
ken- schilderervaring opdoen. Daar-
naast biedt Josée in diezelfde periode
tussen 14:00 en 16:00 uur gelegenheid
om in het kader van 'SamenLoop voor

Hoop Bronckhorst' witte kaarsenzak-
ken voor de kaarsenceremonie te be-
schilderen. Tijdens de kaarsenceremo-
nie worden alle zakken met een bran-
dende kaars op het grote grasveld ge-
plaatst, terwijl er een sfeervol herden-
kingsprogramma wordt gepresen-
teerd. De ceremonie zal plaatsvinden
op 14 juni tussen 23:00 en 24:00 uur. 
De zakken zijn in atelier Amare voor
€ 5,- te koop tijdens de kunst10daagse
(niet op 28 april). In dezelfde periode
wordt daar ook de CD-single 'Samen-
loop voor Hoop' voor € 5,- verkocht die
Josée speciaal voor deze gelegenheid
heeft opgenomen. De opbrengst komt
steeds geheel ten goede aan de kanker-
bestrijding. Bijzonderheden over de
samenloop vindt u op www.samen-
loopvoorhoopbronckhorst.nl

Bronckhorst Kunst10Daagse

Atelier Amare
In het kader van 'Bronckhorst
Kunst10Daagse' van 25 april tot en
met 4 mei 2008 kunt u gratis  ken-
nismaken met helend tekenen en
schilderen in atelier Amare, Kom-
vonderlaan 6 in Vorden.

Peter van Nistelrooy is gestopt als
secretaris en bestuurslid. Het nieuwe
bestuurslid Bennie Wieggers, neemt
het secretariaat over. Marijke Melsert
is gestopt als voorzitter, maar blijft
bestuurslid. Op de ledenvergadering
verzorgde Liesbeth Zwanepol, van
Zorgbelang Gelderland een presen-
tatie over de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo). De opmer-
kingen en vragen werden door haar
deskundig en helder beantwoord.

Nieuwe bestuurs-
leden PvdA 
afd. Bronckhorst
Tijdens de gehouden ledenvergade-
ring van de PvdA afdeling Bronck-
horst in zaal Marktzicht in Henge-
lo, zijn Bennie Wieggers en Freark
Lootsma gekozen tot bestuurslid.

De voorzitter Jan Burgers heette ieder-
een welkom en vertelde wat er op de
agenda stond voor deze avond. Na een
terugblik op het afgelopen jaar, werd
gelegenheid geboden voor vragen en
opmerkingen. De verschillende werk-
groepen hebben regelmatig overleg
met de gemeente of andere instanties.
Daarnaast is er twee keer per jaar een
overleg met de gemeente en alle ande-
re dorpsbelangenorganisaties, dbo’s,
waar de gemeente veel waarde aan
hecht. De contacten met de gemeente
verlopen naar tevredenheid. 
In het kader van Subsidie voor Lokale
Projecten werd geld beschikbaar ge-
steld voor de torenklok van Den Bre-
mer. Januari 2007 nam Johan Wunde-
rink de torenklok van de school over
en restaureerde deze. Jan Burgers gaf
hem een cheque, het geld zal voor de
restauratie voor de ophanging van de
bel worden aangewend.
De Werkgroep Wonen en Site spraken
met elkaar over het Beleid Toewijzing
Huurwoningen. De jongen mensen
uit Toldijk hebben zo minder kans op
het krijgen van een huurwoning in
Toldijk. Richtlijnen zijn, in afwachting
van de nieuwe ’woonvisie gemeente
Bronckhorst’ de plannen van de voor-
malige gemeente Steenderen. Meerde-
re keren werd aangegeven dat er be-
hoefte is naar starters- en seniorenwo-
ningen of levensloop bestendige wo-
ningen.

De gemeente Bronckhorst is bezig met
het herstructureren van de buitenge-
bieden, zodat voor alle aanvragen de-
zelfde regels gelden. Die van Hengelo
en Vorden zijn gereed en dienen tot
voorbeeld van de andere oude ge-
meenten, waaronder Steenderen. Het
is niet duidelijk wanneer deze be-
schikbaar komt, zeker is wel dat er
voordeel voor Toldijk inzit. Een aan-
vraag kan sneller worden goedge-
keurd. Er zijn dan meer mogelijkhe-
den om van een boerderij een dubbele
woning te maken, ook de regels voor
de campings worden gelijk getrokken.
De Werkgroep Verkeer heeft de onvei-
lige verkeerssituaties in en rond Tol-
dijk gelnventariseerd. Na overleg met
de gemeente zal het fietspad langs de
Kruisbrinkseweg worden doorgetrok-
ken tot aan de Russerweg zodat de
schoolgaande kinderen recht over
kunnen steken. Op de Hoogstraat bij
de gelijkwaardige kruising Beekstraat
is nu 60 markering op de weg gespo-
ten. Er zijn verkeerstellingen gedaan
om te kijken of de Beekstraat als slui-
proute wordt gebruikt. Dit bleek niet
het geval, geconstateerd werd wel dat
alle motorvoertuigen te hard reden.
Aan de situaties bij de rotonde en bij
het kruispunt ZEweg-/Beekstraat kan
de gemeente niets doen. De provincie
kijkt naar het aantal dodelijke onge-
vallen voordat zij wat gaan verande-
ren! De gemeente gaat controleren op
de hoogte van de heggen langs de we-
gen, die het uitzicht kunnen belem-
meren en daardoor een onveilige situ-
atie veroorzaken. De eigenaren wor-
den erop aangesproken en gevraagd er
iets aan te doen. Toldieks Belang is lid
van de veiligheidswijzer, met adressen
waar advies kan worden ingewonnen.
De fijnstof langs de ZEweg in Toldijk
wordt regelmatig gemeten. Het gehal-
te is niet te hoog, dus er wordt nog
niets aan gedaan. Als de waarden te
hoog worden kunnen snelheidsbeper-
kingen en asfaltstofzuigers worden in-
gezet. Een wens van aanwonenden
was om het fluisterasfalt tot Baak
door te trekken. Tot slot blijven de ZE-
weg en andere onveilige punten een
punt van zorg en zal Toldieks Belang
in onderhandeling blijven met de ge-
meente en de provincie. 
Werkgroep groenvoorziening en land-
schapsinrichting heeft meerdere loca-
ties gezocht voor een klimaatbosje en
een aanvraag ligt bij de gemeente: in
de scherpe bocht van de Wolfstraat.
Andere ideeën blijven ook welkom,
want het mag op meerdere plekken,
ook op privé terrein eventueel met
een bankje. Gerrit Garritsen bezocht
de roadshows, waar plannen voor
landschapinrichting worden bespro-

ken. Er is subsidie om op de Covik
meerdere wilde kersenbomen te plan-
ten, dat gebeurt in het najaar. Het
Steenders Landschap zal de heggen
die daar gepland worden onderhou-
den. De bijeenkomsten over de groen-
voorziening binnen de bebouwde
kom zijn achter de rug. De plannen
liggen ter inzage bij de gemeente.
Er zijn twee wandelroutes rond Tol-
dijk in ontwikkeling. In overleg met
het waterschap mogen de maaipaden
langs de sloten worden gebruikt. Het
Waterschap zal deze paden niet extra
maaien maar vrijwilligers mogen dit
op zich nemen. Helaas mogen deze pa-
den niet verhard worden. Er worden
routeborden en ‘honden aan de lijn’
borden geplaatst. 
De Werkgroep reclamebeleid beheert
de twee (nood) evenementenportalen.
De gemeente heeft nu alle regels voor
de evenementenportalen op papier ge-
zet en is al begonnen met het plaatsen
van de portalen bij andere dorpen. Zo-
dra het contract is ondertekend, zul-
len ook in Toldijk de nieuwe evene-
mentenportalen geplaatst worden,
waarschijnlijk op de plaatsen waar de-
ze nu staan.
De gemeente heeft Toldieks Belang ge-
vraagd om de nieuwe borden te gaan
beheren. Omdat er 75 euro per portaal
per jaar wordt gevraagd, werd na twij-
fel besloten dit op zich te nemen. De
portalen hebben zes panelen, waar-
van de onderste van de gemeente is.
Alle organisaties die er gebruik van
willen maken moeten hetzelfde letter-
type gebruiken, wel mogen ze een lo-
go gebruiken. Toldijkse evenementen
gaan overigens voor. Reclame voor een
evenement is maximaal vier weken,
de eerste werkdag na het evenement
moet het paneel verwijderd worden.
Voor elke paneel zal een kleine vergoe-
ding worden gevraagd, maar er is ook
een mogelijkheid om zelf een derge-
lijk bord aan te schaffen of te maken.
De portalen zijn niet bestemd voor be-
drijfsreclame. Gerrit Garritsen is con-
tact persoon. 
Tonnie Huurnink laat het financieel
overzicht zien. De contributie wordt
nu nog niet verhoogd, maar zal wel ge-
beuren als het dorpsplan zal worden
opgesteld. Dan zal professionele hulp
benodigd zijn, die extra financiële kos-
ten met zich meebrengt. Marieke
Klein Lenderink en Hermien Groot
Tjootink hebben zich op gegeven voor
de kascommissie.
Plannen voor het komend jaar. Het or-
ganiseren van een zwerfvuil ophaal-
dag in de bebouwde kom. De gemeen-
te heeft alle dbo’s gevraagd om zo’n
dag op 25 oktober 2008 te organiseren.
Nader onderzoek wandelroute ‘Rond-
je Toldiek’. Voor nieuwe ideeën kun je
bij Gerrit Garritsen terecht. Met be-
hulp van de projectsubsidie zal een
AED worden geplaatst bij Café Den
Bremer. De Website zal worden gerea-
liseerd, met een link op het internet
pagina van www.toldiek.nl. August Of-
fenberg heeft daarbij geholpen. Bin-
nenkort kan iedereen de statuten, na-
men van het bestuur, agenda en de no-
tulen lezen.
Voor het bezoek van Burgemeester en
Wethouders aan Toldijk, 22 april wer-
den onderwerpen ingebracht om te
bespreken.
In de rondvraag werd nog aandacht
gevraagd voor het snelheidsprobleem
op de Kruisbrinkseweg. Oplossingen:
gelijkwaardige kruisingen, Flitsen, ‘U
rijdt te snel’ borden plaatsen. De gym-
bus rijdt bij de scherpe bocht van de
Russerweg steeds over de stoep, mis-
schien kan de weg daar iets veranderd
worden. Aan de andere kant is een he-
le brede strook gemeente groen. Als de
gemeente gaat controleren welke
struiken te hoog zijn, kunnen ze in de
malstijd eveneens de gevaarlijke situa-
ties controleren!

Na alle zaken te hebben besproken,
waar Toldieks Belang mee aan het
werk kan, werden de aanwezigen be-
dankt voor hun aanwezigheid, opmer-
kingen en tips. Klachten of ideeën
kunnen bij de bestuursleden worden
aangemeld.

Ledenvergadering Toldieks Belang
De ledenvergadering van Toldieks Belang die dinsdagavond 15 april jl.
werd gehouden in Zaal Den Bremer in Toldijk, werd door zo’n 25 leden be-
zocht. Deze avond vertelde het bestuur wat er zoal is gebeurd in het eerste
jaar en welke plannen op de agenda staan voor het aankomende jaar.
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Cees Roorda is vanaf 1973 fulltime
kunstenaar en beschouwt zijn penseel
als instrument, de kleuren als noten,
terwijl de dieren en planten de emotie
oproepen. Zo kan zijn werk in dat op-
zicht gezien worden als een klein on-
derdeel van een grote symfonie, de na-
tuur.

De opbrengst van het kunstwerk gaat
volledig naar Basisschool de Steenuil.
Als school willen zij zich op het gebied
van de creatieve vakken meer profile-
ren. In het speciaal ontworpen beleids-
plan is opgenomen dat, naast de acti-
viteiten en lessen die reeds worden
verzorgd, creatieve dagen en midda-
gen worden georganiseerd. 

Deze dagen en middagen worden
maximaal drie keer per jaar gehouden
en bestaan uit lessen en/of workshops
op het gebied van kunst en cultuur. Er
wordt naar gestreefd om tijdens deze
dagen de disciplines die door de leer-
krachten als 'moeilijk om te geven'
worden ervaren door vakleerkrachten
of kunstenaars te laten verzorgen.

Cees Roorda is bekend geraakt met dit
project omdat een kleinkind van hem
op deze school zit. Hij is dan ook één
van de kunstenaars die hier vol en-
thousiasme aan mee doet. Cees Roor-
da heeft één van de creatieve dagen
reeds verzorgd en met grote tevreden-
heid afgerond.

De heer van Gestel, directeur van de
school in Steenderen, was ook erg en-
thousiast toen wij hem samen met
Cees Roorda uitnodigden om bij Druk-
kerij Weevers in Vorden aanwezig te
zijn om de cheque in ontvangst te ne-
men. 

Onder het genot van een typische Vor-
dense lekkernij heeft dit alles op don-
derdag 10 april plaatsgevonden.

School de Steenuil blij met opbrengst Kunstindruk
Op 31 maart j.l. werd alweer de der-
de veiling van het kunst voor goede
doelen project, opgestart door
Drukkerij Weevers, afgesloten. Dit
maal kon er geboden worden op
een schilderij van kunstschilder
Cees Roorda met de naam "Ring-
mus". Het schilderij dat een ope-
ningsbod had van € 225,- heeft uit-
eindelijk een bedrag opgebracht
van maar liefst € 465.-

VEILING
Elke laatste maandag van de maand
sluit de veiling om 12.00 uur, twee
weken vóór deze datum wordt de vei-
ling geopend en kan worden gebo-
den op het kunstwerk van de maand.
Direct na de sluiting is bekend welk
bedrag ten goede komt aan het goe-
de doel. Op de website en de kalen-
der staat niet alleen het kunstwerk
afgebeeld, maar wordt ook infor-
matie vermeld over de kunstenaar
en het goede doel dat hij of zij heeft
uitgekozen. Mocht u niet de moge-
lijkheid hebben om via e-mail uw
bod uit te brengen, dan kan dit ook
telefonisch bij Drukkerij Weevers:
(0575) 55 10 10. 

De kunstenaars die hebben mee-
gewerkt aan dit project zijn, in
volgorde van de veiling: 
Joke Logtenberg, Wim van der Meij,
Cees Roorda, Anne Brouwer, Albert
Broens, Laurens Westhoff, cliënten
van de Hanzeborg, Karin Kaijen,
Lenie Boezeman, Luci Aversteeg,
Riek Schagen en Wim Romijn.

ANNE BROUWER
Anne Brouwer is een beeldend kun-
stenaar die er steeds weer in slaagt
om op expressieve wijze mens en
emotie te vertalen in steen en brons.
Krachtige, sterke beelden vol be-
weging zijn het resultaat. Diverse
kunstverzamelaars hebben werken
van haar in hun collectie. 

Daarnaast zijn doek, penseel en verf
belangrijk voor Anne. Zij houdt zich
dan ook van tijd tot tijd bezig met
het creëren van schilderijen in een
breed palet van stijlen, onderwerpen
en sferen.

Anne nam deel aan diverse tentoon-
stellingen en voerde verscheidene
kunstopdrachten uit. Recentelijk
nog onthulde Kardinaal Simonis het
bronzen beeld De Ontmoeting, dat
werd aangeboden aan de gemeen-
schap Baak. Voor het stiltecentrum
in het nieuwe ROC te Apeldoorn ont-
wierp Anne onlangs een Lichtaltaar.

In 2003 verhuisde Anne naar Baak en
zette daar samen met bevriend kun-
stenaar Marja Evers een eigen beeld-
houwatelier op. Beeldhouwatelier
Baak verzorgt sindsdien met veel
succes workshops beeldhouwen in
steen en bijzondere exposities. Op
deze sfeervolle en inspirerende plek
bevinden zich ook de galerie en de
fraaie beeldentuin.

Wichmondseweg 17a, 7223 LH Baak
Tel. 0575 - 442601
www.beeldhouwatelierbaak.nl 
info@beeldhouwatelierbaak.nl

EDUCATIE KUNST EN CULTUUR
De opbrengst van het kunstwerk
gaat volledig naar de educatie Kunst
en Cultuur van de hoogste klassen
van de basisscholen in de gemeente
Bronckhorst. In 2007 vond de eerste
kunst10daagse in de gemeente
Bronckhorst plaats. Een overzicht
van het zeer gevarieerde Kunst- en
Cultuuraanbod binnen de gemeente-
grenzen van Bronckhorst. Eén van de
onderdelen was een kunstveiling
waarvan de opbrengst is bestemd
voor de educatie Kunst en Cultuur
van de hoogste klassen van de basis-
scholen in de gemeente Bronckhorst.
In 2008 wordt er van 25 april t/m 4
mei wederom een Kunst10daagse
georganiseerd met ook weer een vei-
ling ten bate van de jeugdeducatie.
De opbrengst van het bronzen beeld
gaat naar dit zelfde doel.

WWW.KUNSTINDRUK.NL
Via de weekbladen van Drukkerij
Weevers en de website www.kunstin-
druk.nl wordt gepubliceerd wie in de
afgelopen maand het hoogste bod
heeft uitgebracht en wordt het
kunstwerk voor de volgende maand
onder de aandacht gebracht.

www.kunstindruk.nl

2008: elke maand kunst voor goede doelen
Voor april is het kunstwerk beschikbaar gesteld door Anne Brouwer
Een groep artistieke mensen is bereid gevonden om ieder één kunst-
werk beschikbaar te stellen voor een goed doel. Elke maand komt één
kunstwerk aan bod en wordt geveild via de website www.kunstindruk.nl
De kunstwerken staan ook afgebeeld op de verschillende maanden op
de bureau- en de wandkalender, het relatiegeschenk van Drukkerij
Weevers voor 2008.

Op dit kunstwerk wordt vanaf 

14 april geboden.

Zaterdag 19 april werd het publiek,
dat in grote getale toegestroomd was,
aangenaam verrast door het prachtige
programma dat Maria Fernandes en
haar trio Os Solitarios op het toneel
bracht. Met haar koninklijke verschij-
ning, stralende lach, geestige voor-
dracht en bovenal prachtige zang stal
zij de harten van het publiek, dat naar-
mate de avond vorderde steeds vaker
zachtjes meezong. Bekende en minder
bekende fado's werden gebracht en
ook fado's, die door gitarist Hans van
Gelderen op muziek waren gezet. De
avond ging van start met een instru-
mentaal nummer, dat door het trio

subtiel vertolkt werd. Jeroen Becx be-
speelde op virtuoze wijze de Portugese
gitaar. Richard Peetoom was een heel
goede vervanger op de basgitaar voor,
de door omstandigheden afwezige, Re-
mus Aussen. Enkele gedichten van de
bekende Nederlandse dichter Slauer-
hoff en van Fernando Pessoa, de be-
langrijkste schrijver van Portugal wer-
den voorgedragen door de musici.
Zonder microfoon. De akoustiek in de
zaal was zo goed dat deze tot achter in
de zaal goed te horen waren.
Een hele opluchting voor de organisa-
toren van de Kunstkring die zich wel
even zorgen hadden gemaakt toen Ma-

ria vertelde dat zij absoluut zonder
versterking wilde zingen. Het ging
haar uitstekend af; haar stem klonk

heel puur en zij raakte het publiek tot
diep in het hart. Aan het eind van het
programma werd de vraag gesteld of

Maria Fernandes en haar trio nog eens
naar Ruurlo zou moeten komen. Een
volmondig ja kwam vanuit de hele
zaal. Een hartverwarmende avond
met droevige en vrolijke fado's zal nog
lang in het geheugen blijven. Het laat-
ste concert in het voorjaar van 2008
van de KunstKring Ruurlo vindt plaats
in de Orangerie op Koninginnedag.
Het wordt omlijst door een verrukke-
lijke royal high tea. Deze feestelijke
middag wordt mede georganiseerd
door de Oranjevereniging Ruurlo. De
kaartverkoop bij Alex schoenmode en
Groot Jebbink Bloemenwinkel, beide
in de Dorpsstraat Ruurlo sluit op za-
terdag 26 april. Aanvang 15.30 uur.
Kaarten ook verkrijgbaar bij Avenarius
en via kunstkring-ruurlo@hetnet.nl

Een fadista van formaat

Mw. Tromop overhandigt de cheque aan de heer van Gestel (links) en rechts de kunstenaar de heer Roorda.



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

ZO MAKKELIJK SPAART U
Bij elke 5 euro aan boodschappen ont-
vangt u een circuszegel. Hebt u 15 ze-
gels gespaard, dan krijgt u met bijbeta-
ling van 6,50 euro een toegangskaart-
je. U kunt voor meerdere toegangs-
kaartjes sparen. 

De spaarkaart kan op elk gewenst mo-
ment, tijdens de actieperiode, ingele-

verd worden bij de servicebalie. De
spaaractie loopt tot 17 mei 2008.

SNELLER SPAREN
Om uw spaarkaart nog sneller vol te
krijgen én om te sparen voor meerde-
re kaartjes, hebben we elke week spe-
ciale circus aanbiedingen.
Daarbij krijgt u een extra circuszegel
en dus extra voordeel.

DE VOORSTELLINGEN
Dinsdag 20 mei om 16.30 en 20.00 uur.
Woensdag 21 mei om 14.00 uur. De
voorstellingen vinden plaats op het
terrein ’t Rikkelder achter de Bun-
delng Ruurlo.

Circus Herman Renz staat garant voor
een fantastische voorstelling. Ook
voor dit seizoen is een internationaal
circusprogramma samengesteld vol
met acrobatiek, dierendressuur, ro-
mantiek en plezier. 
Kijk op www.circushermanrenz.nl
naar wat u te wachten staat!

Sparen voor toegangskaartjes bij Plus Hans Eland

Spaar voor Circus Herman Renz

Het bekende Nederlandse Circus Herman Renz slaat binnenkort haar ten-
ten op in onze omgeving. Dat wordt genieten voor u en de hele familie.
Want bij Plus Hans Eland kunt u snel en makkelijk sparen voor toegangs-
kaartjes voor een speciale Plus-voorstelling.

Snel en makkelijk sparen bij Plus Hans Eland.

INFORMATIE
Voor de Kunst10Daagse 2008 is er een
boekje vervaardigd. 

Dit boekje ligt klaar bij alle deelne-
mers en bij de bekende VVV-punten in
de gemeente Bronckhorst. Daarnaast
is er nu een website. “Uit de evaluatie
van de eerste Kunst10Daagse in 2007
hebben we geleerd, dat het van groot

belang is dat informatie niet alleen in
gedrukte vorm, maar ook digitaal be-
schikbaar is”, vertelt Rick Hulshof die
namens de VVV Bronckhorst één van
de initiatiefnemers van dit project is. 

“Geïnteresseerden uit het hele land
kunnen zich op deze manier vóóraf
oriënteren en alvast een selectie ma-
ken”. “Belangrijk is dan natuurlijk dat
het aanbod voldoende divers en aan-
trekkelijk is, maar daar zijn we naar
mijn idee dit jaar zeker in geslaagd”,
aldus Hulshof.

TOEKOMST
De site www.kunstbronckhorst.nl kan
op termijn als 'poort' voor publiek,
kunstenaars, bedrijven en andere or-
ganisaties gaan dienen om gericht
specifieke informatie te vinden over
kunst- en cultuurprojecten in de ge-
meente Bronckhorst. 

“Hiertoe zal na afloop van de
Kunst10Daagse in 2008 gepeild wor-
den of er bij betrokken partijen vol-
doende draagvlak is om de site even-
tueel uit te breiden en tegelijkertijd
up-to-date te houden”, besluit Hulshof.

Nieuwe website voor 
Kunst & Cultuur in Bronckhorst
Tijdens de Kunst10Daagse van 25
april tot en met 4 mei 2008, presen-
teert de VVV Bronckhorst in sa-
menwerking met de gemeente
Bronckhorst en een groot aantal
kunstenaars en ondernemers voor
de tweede keer een gevarieerd pro-
gramma. Via een viertal fietsroutes
kan onder andere genoten worden
van kunst in galeries, musea en
tentoonstellingsruimten. Speciaal
ten behoeve van deze activiteiten is
er een website gelanceerd. Op
www.kunstbronckhorst.nl staat
voor het publiek alle informatie
omtrent deelnemers, routes, activi-
teiten, nuttige adressen en tele-
foonnummers helder gerang-
schikt.

Killer and the Cool Cats maken stevige
rock and roll in de stijl van Jerry Lee
Lewis. 

Met een beukende piano spelen ze be-
kende rock and roll nummers in hun
eigen rock and roll en boogie woogie
stijl. Van Elvis Presley tot Fats Domino,

van Chuck Berry tot Brian Setzer. Kil-
ler and the Cool Cats geven een dave-
rende Rock and Roll-show die je moet
hebben gezien! 

De band bestaat uit Hugo Smuling
(zang en toetsen), Hans Lammers
(gitaar en zang), Koos Duijm (drum en
zang) en Josta Scheers (bas, contrabas
en zang).

Website: www.killerandthecoolcats.nl

Killer and the Coolcats
Zaterdagavond 26 april treden in
Cafe de Zwaan te Hengelo gld. de
band Killer and the Coolcats op.

Dit zijn namelijk de posters van een
Hazes feest die gehouden gaat worden
in Amsterdam op maandag 26 mei.
De organisatie wil verwarring voorko-
men en geeft hierbij nogmaals de goe-
de datum en informatie over het ech-
te feest die gehouden gaat worden in
Zaal Herfkens te Baak op vrijdagavond
23 mei 2008. Live on stage zal optre-
den Hazes imitator Anne Rodenburg -
de Hazes imitator op dit moment, met
als supporting act ‘de sensatie uut den
Achterhoek’Ed& Fred. 
Kaarten zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij de volgende verkoop-
adressen: Café Herfkens in Baak, Aero-
fitt in Hengelo Gld. en Café de Groes
in Zelhem. Zorg dat je er op tijd bij
bent, want op=op. André Hazes Night
23 mei 2008, zaal Herfkens Baak, zaal
gaat open om 20.00 uur.

Jopie's Music
Hall presents
André Hazes
Night
Naar aanleiding van de vele reac-
ties die zijn binnengekomen bij de
organisatoren van de Hazes Night
in Baak, moeten zij tegenspreken
dat de posters die overal in het
land zijn neergehangen over een
Hazes feest, niet van ons afkomen.

Zaterdag 26 en zondag 27 april 2008 is
de St. Martinuskerk in Baak van 13.00-
16.00 uur geopend voor bezichtiging. 

Vrienden van de Parel van Baak zijn
aanwezig. Meer informatie bij Gerrie
Snelder, tel. (0575) 441554.

Open Huis bij
St. Martinuskerk
in Baak

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

Zelhem - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”, lacht Arno Vloet van
eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet en als ik daarop aangesproken werd, strooide
ik vrolijk met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo lekker,
je moet toch ergens dood aan gaan...

”Dat is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker van weleer is op-
gelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al duizenden
anderen van het roken af heeft geholpen.

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

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er gewerkt met Auriculo
therapie (westerse oor-acupunctuur).  
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en rond het oor worden
pijnloos enkele piepkleine steriele puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle
ontgifting en het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U blijft
zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectieve training en krijgt een
boekje mee waardoor u leert de geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw
rookgewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling (een week later
op dezelfde locatie) worden de puntjes verwijderd en krijgt u een nieuw puntje
dat voorkomt dat u gaat aankomen. Gaat het ondanks alles tóch soms even wat
minder makkelijk? Dan kunt u gewoon tussendoor rechtstreeks telefonisch
contact opnemen met de heer Vloet voor een extra duwtje in de rug. 

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

Gediplomeerd 
therapeut
Arno Vloet is gediplo-
meerd natuurgenees-
kundig therapeut. Vraagt
u gerust naar zijn papie-
ren. (Wij dagen u uit dat
ook eens bij de concur-
rentie te doen.....)  Hij is
aangesloten bij o.a. de
BATC en de Ring en u
kunt in de praktijk in
Malden ook bij hem te-
recht voor afvallen en
pijnbestrijding. 

ALLEEN BIJ ERACARE
WORDEN DEZE 
BEHANDELINGEN
DOOR 85% VAN DE
ZORGVERZEKERAARS
(DEELS) VERGOED.

(O.a. door CZ, VGZ, Achmea Groep, Menzis, Agis en Ohra; 
zie voor specifieke vergoedingen ook onze website). 

eraCare werkt uitsluitend op afspraak en is binnenkort ook bij u in de buurt 
op de volgende data en plaatsen.

Za. 3/5 ’t Zwaantje  Lichtenvoorde

Do. 8/5 in Het Hof in Borculo

Za. 24/5 in ’t Witte Paard in Zelhem

In Malden kunt u wekelijks terecht voor een behandeling en voor bedrijven 
en instellingen zijn ook in huis trainingen  mogelijk 

- Advertorial -

De opluchting om nooit meer te hoeven roken
Probleemloos stoppen met roken, het kan bij eraCare mét vergoeding door de zorgverzekeraar!

Door Pam van Vliet

Voor meer informatie of het maken van een afspraak  

kunt u 24 uur per dag (ook in het weekend)  

bellen naar 024 - 388 04 57 of kijk op    

www.eraCare.nl



Het huisje is gemaakt door Sibren Ep-
pink uit Steenderen en Sander Verstee-
ge uit Dinxperlo. 

Sibren werkt bij timmerfabriek Kreu-
nen in Lochem en Sander bij bouwbe-
drijf EBU in Doetinchem. Zij volgen
een opleiding bij OBD-Timmerindus-
trie en hebben in het kader van de
Timmerwedstrijden 2008 dit speel-
huisje ontworpen en gemaakt.

De school is erg blij dat oud-leerling
Sibren aan zijn oude basisschool heeft
gedacht. “Sibren en Sander hebben
een knap stukje werk geleverd, waar

wij als school trots op zijn. De kinde-
ren zullen er zeker veel speelplezier
aan beleven. 

Op deze manier kun je het met de kin-
deren van de bovenbouw ook nog eens
hebben over opleidingen vanuit het
VMBO,” vertelt directeur Klaas Leuts-
cher.

Na nog even nagepraat te hebben en
vele bedankjes zijn Sibren en Sander
met een goed gevoel vertrokken. 

Het is leuk om een werkstuk te maken
dat zo enthousiast wordt ontvangen!

Basisschool De Akker Steenderen

Speelhuisje

Vorige week hebben leerlingen van basisschool De Akker in Steenderen
een speelhuisje in ontvangst mogen nemen. De kinderen hebben dit gro-
te cadeau met veel enthousiasme uitgepakt en het huisje heeft een promi-
nente plaats gekregen in het lokaal.

Kinderen van Basisschool De Akker spelen enthousiast in het nieuwe speelhuisje.

Deze zullen worden uitgevoerd op
twee unieke instrumenten uit de tijd
van Napoleon. Nummers van Giuliani,
Rossini, Granados, Barrios, Albeniz en
De Falla e.a. zullen op schitterende
wijze zullen gespeeld worden.  Er zijn
vandaag de dag nog maar weinig gita-
ren uit deze tijd in goede conditie. Het
is daarom een bijzondere kans om de-
ze twee zeldzame exemplaren te kun-
nen bewonderen! Na de royal high tea
in de pauze zal in de tweede helft van
het programma het duo Elias/Cordas
een aantal temperamentvolle Spaanse
klassiekers ten gehore brengen.

Fernando Riscado Cordas (Den Haag,
1975) is een van de meest indrukwek-
kende hedendaagse gitaristen. Hij
wordt geprezen om zijn weergaloze
klank, transparante spel en pakkende
vertolkingen en heeft, al dan niet in
ensemble verband, in vele grote en
kleine zalen in Nederland, Italie,
Frankrijk, Engeland en Spanje opge-
treden. Fernando Cordas maakte deel
uit van het vermaarde 'Trio de Colog-
ne' met Zoran Dukic en Laura Young
en werkte samen met vele gerenom-
meerde musici uit de internationale
muziekwereld, zoals de componisten
Luciano Berio en György Kurtág en de
dirigenten Lawrence Renes, Marcello
Bufalini en Reinbert de Leeuw.

Izhar Elias (Amsterdam, 1977) kreeg
vanaf zijn zevende jaar gitaarles van
Ton Terra aan de Muziekschool te Am-
stelveen. Hij studeerde aan het Noord
Nederlands Conservatorium in Gro-
ningen bij Remco de Haan en Erik
Westerhof (Groningen Guitar Duo), en
bij Zoran Dukic aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag. In 2002
sloot hij zijn 2e fase opleiding af met
een 9,5 met onderscheiding en de Ni-
colal prijs. Elias volgde een opleiding
aan de 'Accademia di Studi Superiori
l´Ottocento' bij Carlo Barone in Italië
(uitvoeringspraktijk 19e eeuwse mu-
ziek). Van de violist Kees Hendrikse
kreeg hij interpretatielessen. Hij volg-
de masterclasses bij o.a. Hubert Käp-
pel, David Russell en Roberto Aussel.

15.30 uur : Ontvangst met glas cham-
penoise met een oranje likeurtje.
Locatie: Orangerie, Stapeldijk 1 te
Ruurlo.
Kaartverkoop bij Alex, schoenmode,
Dorpsstraat 21 te Ruurlo, 
Groot Jebbink, bloemenwinkel, Dorps-
straat 57 te Ruurlo
Hotel/restaurant Avenarius, Dorps-
straat .. te Ruurlo
Via kunstkring-ruurlo@hetnet.nl
Reserveren is noodzakelijk. Kaarten
zijn verkrijgbaar tot en met zaterdag
26 april.

Romantisch concert en een verrukkelijke
royale high tea op 30 april in de Orangerie
Gitaren uit de tijd van Napoleon en Spaanse Toppers in de Orangerie. Ko-
ninginnedag 30 april a.s. kunt u heel feestelijk en in stijl doorbrengen
met een Engelse high tea, omlijst door verrukkelijke muziek vertolkt
door de jonge gitaristen Fernando Riscado Cordas en Izhar Elias. U kunt
luisteren naar zangerige, vroeg 19e eeuwse werken.

Zeven ervan waren statistisch signifi-
cant en positief voor homeopathie. Re-
den voor de homeopathie om daar nu
ook eens het grote publiek over in te
lichten. Meer informatie over deze on-
derzoeken vindt u op www.vereni-
ginghomeopathie.nl onder 'actueel'. 

Zowel de homeopathie als de regulie-
re geneeskunde zien allergiesympto-
men als een bijzondere, meestal hefti-
ge uiting van het immuunsysteem
van de mens. Echter bij de behande-
ling zijn verschillen waarneembaar.
Regulier adviseert men vooral om het
schadelijke allergeen te mijden, of
men geeft antihistaminica of hormo-
nen, die de allergische reactie onder-
drukken. Soms is een prikpen nodig
om achter de hand te hebben, wan-
neer er kans is op een anafylactische
shock. 

Ook kan men met een desensibilisatie-
prikkuur het lichaam langzaam laten
wennen aan de stof waar men aller-
gisch voor is. Een homeopathische be-
handeling kan het lichaam ook min-
der gevoelig maken voor een bepaald
allergeen door isopathie: er worden
dan homeopathische geneesmiddelen

gegeven die gemaakt zijn van een al-
lergeen, bijvoorbeeld Pollen D4 of
Huisstofmijt D6. Als vaccinaties moge-
lijk een onderdrukkende invloed heb-
ben gehad op het afweersysteem, kan
een ontstoringskuur worden gedaan
met homeopathische geneesmidde-
len, gemaakt van het vaccin waar de
persoon mee ingeënt is. Ook kan men
klinisch werkende homeopathische
geneesmiddelen geven, die zoveel mo-
gelijk passen bij alleen de allergie-
klachten. Tenslotte kan een home-
opaat een constitutiemiddel zoeken,
dat zowel bij de individuele allergie-
symptomen past als bij het verdere to-
tale functioneren en het karakter van
de patiënt. 

De meeste zorgverzekeraars vergoe-
den geheel of gedeeltelijk de kosten
van het consult indien u aanvullend
verzekerd bent. U heeft geen verwij-
zing nodig van uw huisarts. Samen-
werking KVHN, VHAN en NVKH De
Vereniging Homeopathie is een onaf-
hankelijke consumentenbelangenor-
ganisatie met als doel het bevorderen
van de homeopathie. De VHAN (art-
senvereniging voor homeopathie) en
de NVKH (vereniging voor klassiek
homeopaten) zijn beide beroepsver-
enigingen van erkende, deskundige
homeopaten.

Voor meer informatie tel.nr. (0575)
45 20 90, (06) 53 42 70 48 de website:
www.homeopathie-vannistelrooy of
gewoon even langskomen aan de
Muizengatweg in Toldijk.

Homeopathie helpt
Met name op het gebied van hooi-
koorts zijn de afgelopen jaren een
aantal studies uitgevoerd met op-
merkelijke resultaten. Er zijn in to-
taal tien studies gepubliceerd in
wetenschappelijke tijdschriften
over de homeopathische behande-
ling van hooikoorts.

Afgevaardigden van tien Oost-Gelder-
se gemeentebesturen waren hiervoor
verantwoordelijk en gaven zo het sig-
naal af dat er een grote behoefte is aan
meer vrijwilligers in de thuiszorg. 

Vervolgens presenteerde de regionale
koepel VIT Oost-Gelderland en alle lo-
kale vrijwillige thuiszorgorganisaties
de websites die ten behoeve van deze
campagne ‘de lucht in gaan’.

Met de slogan ’Tijd voor een ander, dat
maak je’, doet de vrijwillige thuiszorg
een beroep op alle inwoners van Oost-
Gelderland zich aan te melden als vrij-
williger in de thuiszorg. De regionale
portal www.tijdvoorons.nl laat zien
dat je door een klein beetje van je tijd,
veel voor een ander kan betekenen. Je
kunt degene die zorgt, de mantelzor-
ger, ontlasten door een demente vader
een paar uurtjes gezelschap te hou-

den, zodat de mantelzorger even rust
krijgt. Of door een spelletje te doen
met een kind met een beperking, zo-
dat de ouder even de handen vrij
heeft. Samen met een alleenstaande
een wandeling maken of boodschap-
pen doen. Allemaal voorbeelden van
vrijwilligerswerk in de thuiszorg. 

Via de regionale portal komt de websi-
tebezoeker terecht op de websites van
de lokale vrijwillige thuiszorgorgani-
saties en kan hier onder andere zien
welke hulpvragen er zijn.

Wethouders luiden noodklok

Start wervingscampagne vrijwilligers
in de thuiszorg

Precies om twee minuten voor twaalf werd vrijdag 4 april jl. in Kasteel
Slangenburg te Doetinchem de klok geluid.

Wervingscampagne gestart van VIT Oost Gelderland.
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De Hengeloër, die hoge verwachtin-
gen heeft over de serie, verdiepte zich
in het leven van de vier beroemde in-
ternationals en schreef er prachtige
boeken over. Aan de hand van druk-
proeven werd duidelijk dat de vormge-
ving erg modern en verrassend is, ter-
wijl de prachtige kleurenfoto’s het
boek helemaal ‘af’ maken.
“De voetbalprofs vonden het zelf ook
heel leuk om aan de boeken mee te
werken”, vertelde Diks desgevraagd.
“John Heitinga zei, ‘Ik vind het een eer
dat je met mij een boek gaat maken.
Als ik later opa ben, kan ik het boek
trots aan mijn kleinkinderen laten
zien.’ Ik heb de internationals en hun
families regelmatig thuis bezocht.”
De spelers zochten zelf iemand uit
voor het voorwoord. Het voorwoord in
het boek van Klaas-Jan werd geschre-
ven door Gertjan Verbeek, terwijl
Louis van Gaal mooie zinnen over De-
my de Zeeuw formuleerde.
Fred Diks ging op pad naar ondermeer
Amsterdam, Hoofddorp, Vinkeveen,
Vleuten en Hummelo. Voor de inter-
views met Wesley Sneijder ging hij op
uitnodiging van uitgever Kluitman
met zijn zoon Alle vier dagen naar Ma-
drid. 
“De medewerking van alle partijen
was fantastisch”, aldus Diks. “Zo ben

ik regelmatig in Hummelo bij de ou-
ders van Klaas-Jan Huntelaar geweest.
Elke keer waren Dirk-Jan en Maud
vooraf de zolder opgeweest om nog
meer foto’s en krantenknipsels van
hun zoon op te zoeken. Naast hun
mooie verhalen hadden ze heel veel
bruikbaar materiaal voor het boek.
Mijn uitgangspunt was om met alle
vier voetbalidolen heel mooie boeken
te maken. Niet alleen ik, maar ook de
spelers zelf en hun ouders moeten
trots kunnen zijn op het eindresultaat
en ik denk dat dat goed gelukt is.” 
Fred Diks heeft vooraf veel research
gedaan.“Zo heb ik de voormalige
jeugdtrainers van de vier sterren
gelnterviewd. Op complex De Toe-
komst bij Ajax sloeg ik meerdere vlie-
gen in één klap, omdat zowel Wesley
Sneijder als John Heitinga daar de
jeugd doorlopen hebben. Ook sprak ik
met meesters en juffen van vroeger en
heb ik de familie en vrienden gelnter-
viewd. Het was een heel leuke klus,
vooral om dat ik zelf ook dol op voet-
bal ben.” Diks begint in zijn boeken
met een opvallende en onvergetelijke
gebeurtenis uit de jeugd van de voet-
balsterren. Daarna beschrijft hij de
vaak lange en moeilijke weg van pupil
naar prof. De auteur eindigt het boek
met het hoofdstuk ‘Mijn grote door-

braak’. De voetbalsterren kozen zelf
een wedstrijd uit, waarvan zij vonden
dat het hun grote doorbraak was. 
“Het voordeel daarvan is dat het ver-
haal in het boek mooi is afgerond en
het boek daarom jaren actueel blijft.”
Fred Diks, die op donderdag 8 mei in
de Achterhoekse hartshow in het Hart
van Doetinchem te gast is, wilde wel
graag kwijt dat het idee van de nieuwe
boeken niet van hem kwam. “Uitgever
Annemarie Dragt heeft een uitgebreid
onderzoek gedaan en daarbij kwam
aan het licht dat met name jongens
na de basisschooltijd heel weinig le-
zen. Het bleek dat voetbal vaak hun fa-
voriet sport is. Mede die jongens pro-
beren wij met de nieuwe serie weer
aan het lezen te krijgen. Daarom heeft
zij in samenwerking met haar redac-
tieteam het ‘format’ van de voetbal-
sterrenserie bedacht. Ik was er trots op
dat ik benaderd werd om die serie te
mogen schrijven. Bij Kluitman is re-
dacteur Robbert Hak mijn contactper-
soon. Mede door de inspirerende in-
breng en vakkundige adviezen van
Hak en Dragt zijn het ook werkelijk
prachtige boeken geworden.”

De uitgever heeft op maandag 28 april
ook nog een verrassing in petto. Tij-
dens de presentatie wordt bekend ge-
maakt met welke international Fred
Diks het vijfde boek in de nieuwe serie
gaat maken. “Ik ben erg benieuwd.
Het schijnt een idool te zijn, dat al veel
interlands op zijn naam heeft. Nu
maar hopen dat de boeken goed aan-
slaan. Het leuke van deze voetbalboe-
ken is dat de sterren zelf ook zo en-
thousiast zijn. Daar krijg ik een kick
van.” De vier boeken zijn vanaf 28
april te koop in alle boekhandels, wa-
renhuizen en speelgoedzaken. 

TELLER FRED DIKS STAAT OP 
26 BOEKEN
Met de lancering van de vier nieuwe
voetbalboeken staat de teller van Fred
Diks momenteel op 26 boeken. Diks
begon in 2003 met schrijven. Zijn eer-
ste boek over Koen Kampioen werd
zo’n groot succes dat er inmiddels al
negen boeken over de kleine voetbal-
held verschenen zijn. Het negende
boek heet ‘Het grote Koen Kampioen
voetbalboek’ en staat vol met tips en
trucs om zelf te oefenen. 
Dat Diks een groot voetballiefhebber
is, werd al snel duidelijk. Naast boeken
in de Kameleon-serie en over de klas
van meester Bas, schreef hij namelijk
ook Het allesboek over voetbal.
Zijn nieuwe serie Voetbalsterren van
pupil tot prof wil Diks niet omschrij-
ven als een kinderboek. “Het boek is
bestemd voor voetbalfans van alle leef-
tijden. Het is zeker niet kinderlijk ge-
schreven, dus als je 21 of 38 jaar bent,
kun je ook veel plezier aan de nieuwe
voetbalboeken beleven.” Dat de boe-
ken van Fred Diks goed aanslaan,
blijkt uit de verkoopcijfers. Vanaf 2003
tot en met het einde van 2007 waren
er al meer dan een kwart miljoen boe-
ken van de Hengeloër verkocht.

JUBILEUMJAAR KAMELEON 
Zestig jaar geleden, in 1948, ging Hot-
ze de Roos samen met zijn vrouw op
de fiets naar uitgeverij Kluitman in
Alkmaar. Hij overhandigde daar per-
soonlijk zijn manuscript. 
De Roos had een prachtig verhaal be-
dacht over de schippers van de Kame-
leon. Hij kon toen nog niet vermoeden
dat zijn serie zou uitgroeien tot een
zeer succesvolle reeks van maar liefst
zestig boeken over de tweeling Hielke
en Sietse Klinkhamer.
De Kameleon is met meer dan dertien
miljoen verkochte boeken nog steeds
de beste en langstlopende serie van
heel Nederland.
Na de dood van Hotze de Roos in 1991,
schreef Kluitman-directeur Piero Stan-
co onder het pseudoniem P. de Roos
deel 61 t/m 63. 
Nadat de films over de Kameleon zo
populair waren, werd Achterhoeker
Fred Diks benaderd om een Kameleon-
junior-reeks te gaan schrijven, be-
doeld voor kinderen vanaf zeven jaar.
Daar zijn inmiddels zes boeken van
verschenen. 
Ook schreef Diks deel 64 en deel 65
van de oorspronkelijke serie en werd
daardoor de derde Kameleon-auteur. 
De Kameleon scoort, deel 64, werd in
september 2006 onder grote belang-
stelling van de landelijke pers gepre-
senteerd in het Abe Lenstrastadion in
Heerenveen. Voormalig sc Heeren-
veen-voorzitter Riemer van der Velde
bestelde destijds vijfduizend exempla-
ren van het boek, die hij de leden van
de kidsclub cadeau gaf ter gelegen-
heid van zijn afscheid als preses.
Onlangs werd in het Friese Kameleon-
dorp in Terherne deel 65, ‘Zet ‘m op
Kameleon!’ ten doop gehouden. Om-
roep Friesland besteedde er twee keer
aandacht aan. 
Bezoekers aan het Kameleondorp zul-
len merken dat het verhaal uit Diks’
laatste boek dagelijks door middel van
straattheater helemaal nagespeeld
wordt.

Fred Diks begeeft zich in wereld van beroemde voetbalsterren

Lancering nieuwe serie in Olympisch Stadion in Amsterdam

De Achterhoekse kinderboekenschrijver Fred Diks staat aan de voor-
avond van de lancering van zijn nieuwe serie ‘Voetbalsterren, van pupil
tot prof.’ Op maandag 28 april wordt in het Olympisch Stadion in Amster-
dam de vier boeken over Klaas-Jan Huntelaar, Demy de Zeeuw, John Hei-
tinga en Wesley Sneijder op feestelijke wijze gepresenteerd. Daarbij zullen
de voetbalidolen en hun families en vrienden ook aanwezig zijn.
Diks verwacht dat er die dag veel belangstelling van de diverse media zal
zijn. Dat hij werkte aan de boeken over de beroemde voetbalprofs werd al
in januari in het tv-programma Shownieuws opgemerkt. Ook het lande-
lijke voetbalblad Voetbal International, dat wekelijks verschijnt, maakte
inmiddels al melding van de nieuwe voetbalboeken.

Wesley Sneijder wordt in zijn huiskamer in Madrid geïnterviewd door Fred Diks.

SOCII 
De wedstrijd tegen koploper Doesburg
moest op donderdagavond gespeeld
worden. Altijd lastig op een elftal op
de been te krijgen en ook nu waren er
weer een paar die verhinderd waren
door studie of werk. Socii ging goed
van start maar toch was het de zeer be-
hendige spits die na een fraaie solo de
1-0 maakte. Kort hierop ving Peter
Rietman een uittrap van de doelman
op en schoot goed in 1-1. Doesburg
scoorde nog de 2-1 zodat we met deze
stand gingen rusten. 
Onder het thee drinken waren we het
er over eens dat er kansen waren voor
een goed resultaat En de kansen kwa-
men ook maar in plaats van 2-2 knikte
de spits van de thuisclub de 3-1 erin.
Hans Haverkamp maakte nog 3-2 en
daarna werd het de thuisclub wel heel
gemakkelijk gemaakt en werd het op
het eind van de wedstrijd nog een ho-
ge score 6-2 wat gezien het spelbeeld
een zeer geflatteerde uitslag is.

VERDERE UITSLAGEN
VVG 3 - Socii 2  5-1
Dierense Boys 5 - Socii 3  4-2
Socii 4 - SCS 1  2-4
Socii 5 - Oeken 4 3-2

PROGRAMMA 27 APRIL
EDS - Socii
Socii 2 - OBW  5
Socii 3 - SDZZ 6
Voorst 4 - Socii 4
Be Quick Z 6 - Socii 5

Vo e t b a l

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO-GLD.
De duiven werden gelost op zaterdag
19 april om 11.00 uur in STROMBEEK.
(184 km) Aankomst 1e duif 13.39 uur.

Uitslag:
1. L. te Stroet, 2. A. Kamperman, 3. G.
Duitshof, 4. B. te Stroet, 5. G. Hendriks

Uitslag Jeugd:
1. Kelly Bergervoet, 2. Roel Sesink,  
3. Thom Borneman

D u i v e n s p o r t

Het concert wordt op initiatief van de
Vriendenkring georganiseerd, die ook
het programma grotendeels hebben
samengesteld.

Wilt u verzekerd zijn van een plaats,
dan kun u zich vooraf aanmelden bij
de Vriendenkring. Voor meer infor-
matie: Edwin Bruil, tel. (0575) 46 70 78,
e-mail: edwinbruil@hotmail.com of
Henk Kuiper, tel. (0313) 47 23 76, 
e-mail: kuiph@wanadoo.nl

Isseltaler Musikanten
in Drempt
Zondag 27 april geven de Isseltaler
Musikanten onder leiding van Ben-
nie ter Heide een wensconcert in
het Dorpshuis te Drempt. De aan-
vang is om 11.30 uur. Diverse nieu-
we werken van Ernst Hutter (dé op-
volger van Ernst Mosch) en andere
Böhmische componisten zullen de
revue passeren.

Naast een gezellig samenzijn is de
opbrengst bestemd voor het Onder-
houdsfonds van de Hervormde Kerk.
Er zijn tal van leuke attracties, ook
voor kinderen is er veel te beleven. Er
is verkoop van leuke eigengemaakte
artikelen, verkoop van planten, enz.
Dat in Wichmond veel schilderstalent
is blijkt uit het feit een vijftal Wich-
mondse schilders hun werken laten
zien. In de kerk is een expositie van de
schilderijen van de dames Ans Berke-
laar, Gerry Krijt, Dini Baauw, Reintje
Eggink en Lydia de Man.

Bazaar Herv. Kerk
Wichmond
Op zondag 27 april houdt de Her-
vormde Gemeente Wichmond
weer een bazaar en wel van 11 uur
's morgens tot 16 uur.  Deze bazaar
vindt plaats achter de Hervormde
Kerk, Dorpsstraat 16 te Wichmond.
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‘Wij zoeken collectanten!’

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

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur
Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Verbouwings-
opruiming! 
Nu tot 70% korting 
op al onze 
showroombadkamers 
in Hengelo (Gld)

Keukens

Badkamers

Tegels

84
38

4

Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld)

Telefoon 0575 - 46 81 81

info.hci@binnenhuiscenter.nl

www.binnenhuiscenterhci.nlB i n n e n H u i s C e n t e r  H C I  i s  o n d e r d e e l  v a n  B o u w C e n t e r  H C I

ALLES MOET WEG

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, dan verdien je een baan bij Sensire! Als je minimaal 17 jaar bent, vind je 

bij Sensire volop mogelijkheden voor een vakantiebaan in de huishoudelijke dienstverlening of in de verzorging.

Het werk geeft elke dag veel voldoening en natuurlijk verdien je bij Sensire een aantrekkelijke beloning.

Voor de huishoudelijke dienstverlening heb je geen opleiding nodig. Volg je een Mbo-of Hbo-opleiding 

in de zorg? Dan kun je direct aan de slag in de verzorging.

Vind jij dat je de baan verdient, die je meer geeft dan alleen 

maar werk? Kijk op onze website www.sensire.nl voor alle 

informatie en meld jezelf aan.

je verdient
in je vakantie

Seizoen Toppers

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Laat u 
verwennen

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met
het meeste 

gemak en het
minste geluid

559,-

Turbo 50S Combi 
Combi maaier, met 6,5 pk motor. Maai-

breedte 48 cm met centrale maaihoogte-
instelling. Uitgerust met achterwiel-

aandrijving, aluminium chassis met 20 jaar 
garantie, kogelgelagerde wielen, 

grasopvangbak 55 liter en 
Multiclip plug.

2.890,-

Villa 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor 
en hydrostatische aandrijving. Het 85 cm brede 
combi maaidek maakt dat u in alle hoeken, onder 
                           struiken en gemakkelijk 
                         langs grasranden kunt maaien.

inclusief 85 cm 
combi maaidek.

vanaf

659,-

Fa. PELGROM - HUMMELO

MASSEY-FERGUSON L A N D B O U W M E C H A N I S AT I E B E D R I J F

Broekstraat 1 • 6999 DE Hummelo • Tel.: 0314-381842 • Fax: 0314-381057

www.pelgrom.nl
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Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 26 april
in het café

Killer & The
„Coolcats”
met Yosta

In de discotheek

D.J. Martijn

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Rectificatie

Donderdag 1 mei
Hemelvaartsdag
op buitenpodium
vanaf 17.00 uur

OPRUIMING
i.v.m. bedrijfsopvolging

30% KORTING
OP DE HELE WINKELVOORRAAD

m.u.v. • brilleglazen

• contactlenzen

• vloeistoffen

• batterijen

• reparaties

• lopende acties

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

Sensire zoekt
Alfahulpen
Reageer via onze website
www.alfahulpworden.nl

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34


