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In het seizoen '76-'77 speelde de dames
voor het eerst in competitieverband.
Al snel was de damesafdeling niet

meer weg te denken bij Ratti. Nu dus
al 35 jaar een damesafdeling bij voet-
balvereniging Ratti. Zeker iets om
trots op te zijn. Het damesvoetbal is
een belangrijke schakel in de vereni-
ging en ook sportief gezien laten de
dames nog steeds van zich spreken.

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST
Steeds meer meisjes beginnen al bij de
jeugd te voetballen. Sommige dames
spelen al vanaf de F-pupillen bij Ratti,
waarna ze uiteindelijk bij het senioren
damesteam belanden.  Aanvoerdster
van het dameselftal Hanneke Nijen-
huis: "Voor de meeste meiden is het
een grote overstap van de jeugd naar
het dames seniorenteam. Met en te-
gen jongens voetballen is toch heel an-
ders. Toch blijven vrijwel alle jeugdige
dames behouden voor de club en dat
is voor een groot deel te danken aan
de uitstekende sfeer binnen de dames-
afdeling." Een blik op de huidige
jeugdafdeling van s.v. Ratti leert dat
de toekomst er ook rooskleurig uitziet
voor de damesafdeling. Er lopen veel
enthousiaste en getalenteerde meisje
rond binnen de verschillende jeugd-
teams. 

ANNO 2010
De damesafdeling van Ratti bestaat
momenteel uit 1 dameselftal (zie we-
kelijks het wedstrijdverslag in het con-
tact) uitkomende in de vierde klasse
en onder leiding van trainer/coach An-
toon Peters. Het team bestaat uit da-

mes met een zeer gevarieerde leeftijd
(± 14 tot 43) en veel diversiteit in erva-
ring. De wens is om genoeg speelsters
bij elkaar te vergaren voor twee teams.
De afgelopen jaren mochten er al
nieuwe teamgenoten worden verwel-
komd. Voor twee teams is het aantal
op dit moment echter nog te klein dus
zijn de dames met een wervingsactie
gestart. 
Hanneke Nijenhuis: "Ervaren, onerva-
ren, jong, oud, iedereen die het leuk
en gezellig lijkt is welkom! Ik kan me
goed voorstellen dat er misschien nog
wel oud-voetbalsters zijn die op een re-
creatief niveau een balletje willen
trappen dan zou dit een mooie gele-
genheid zijn. Of studerende dames die
op zondags graag een wedstrijd willen
spelen. Een keepster of iemand die het
leuk lijkt om het te leren staat ook nog
hoog op ons verlanglijstje!" Het plezier
in een teamsport staat bij s.v. Ratti al-
tijd hoog in het vaandel. Zo ook bij de
dames. Niet alleen tijdens de wedstrij-
den in competitieverband en tijdens
de trainingen staat plezier voorop,
maar bijvoorbeeld ook tijdens toer-
nooien en andere uitstapjes. 

Voor meer informatie kan men te-
recht op de site www.ratti.nl of bij
Hanneke Nijenhuis, 
hannekenijenhuis@hotmail.com

Ratti dames zoekt versterking 
voor oprichting tweede team

Vorden - Terug in de tijd. In 1975 meldde de toen 14 jarige Gerda Gosselink
zich bij de toenmalig voorzitter Antoon Heuvelink met het verzoek om
een damesafdeling op te richten. Op voorwaarde dat zich minimaal 30 da-
mes zouden melden, ging het Ratti- bestuur akkoord met deze wens. Het
werd meteen groots aangepakt, want er werden na de nodige formalitei-
ten meteen twee damesteams geformeerd.

Op de foto: onderste rij: Gerrie Brummelman, Rachel Wichers met Esther. Eerste rij zittend: Rianne Meijerink, Milou Wolsing, Els Beren-
pas, Kelly Peters, Marielle Klein Brinke met Faylinn, Michelle Meijerink, grensrechter Wieteke Schotsman. Staand tweede rij: Estelita Mar-
tens, Annemie Nijhof, Rowena Boss, Carlien Nijenhuis, aanvoerdster Hanneke Nijenhuis. Derde rij zittend: Esther Menkveld, Kim Heuve-
link, Sanne v. Breukelen, Petra Wentink. Vierde rij staand: Trainer Antoon Peters, Renske Zenhorst, Marieke Tuinman en Gerdien Peppel-
man. Op de foto ontbreken: Frederieke Boekelo, Sanne Mullink, Esther Tuinman, Saskia Gudde, Romy Knoef, Rosa Betting, Gemma Eggink.
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Dus kijk snel op  www.contact.nl

Deze week
in Contact

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81
Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Kom binnen!
Surf direct naar 
www.binnenhuiscenterhci.nl

Laat u inspireren in onze
complete showrooms

VOV leden let op!
WWoensdag 28 apriloensdag 28 april
ledenvergadering

20.00 uur

Café Restaurant

„De Herberg”

Vordense
Ondernemers
Vereniging

Zakelijke telefonie?
Bespaar op uw kosten!
Kijk op www.businesspointtelecom.nl

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

BOS

ORANJE

GERBERA’S €3.99

donderdag op de markt

Onze slager heeft
zijn barbecuevlees
alweer klaar staan!

Filetlapjes
gemarineerd, 500 gram € 3.75

H.O.H. gehakt 800 gr. € 2.99

Dagelijks vers brood van
Bakkerij Scholten uit Zelhem!

Plus beleef het verschil!

Alleen bij Plus Hans Eland
Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. A. Sies-Koning uit Neede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur ds. F. W. Brandenburg.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 mei 10.00 uur dhr. H. Dijkman, gezinsdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2 mei 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 2 mei 10.00 uur Woord- en communieviering heren-
koor.

Tandarts
30 april, 1 en 2 mei W.A. Houtman, Vorden (0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Dagmenu’s
28 april t/m 4 mei

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

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

Woensdag 28 april
Minestronesoep / Zurichergeschnetzeltes met kip en champignons,
rösti en rauwkostsalade.

Donderdag 29 april
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en groente /
panna cotta met slagroom.

Vrijdag 30 april
Oranjebuffet á € 12.50 van 17.00 - 20.30 uur (ook om mee te
nemen á € 10.00).

Zaterdag 1 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, met ham en kaas gegratineerd, aardappelen
en groente / ijs met slagroom.

Maandag 3 mei
Tomatensoep / Ossenhaaspuntjes met stroganoff saus, aardappel-
kroketten en groente.

Dinsdag 4 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

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

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

�

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

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

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

Te huur: Luchtkussen,
5x6 m 50 euro tel. 0575-
451091

�

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

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

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

KUNST PROEVEN
Architectenburo Lambardo
gaat in Zelhem . . .

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

Lang leve 

de Koningin

Koninginnevlaai  € 6,55
sinaasappelbavaroisevlaai 6-8 pers

Oranje Tompoucen
5 Halen = 4 Betalen

Koninginnedag zijn wij gesloten.

Aanbiedingen geldig op 29 en 30 april.

Michon & band met Fado
in Kulturhus Ruurlo 30 april
20u30. Toeg. à € 15.00 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

�

2 Mei as. WANDEL-
TOCHT IN ZIEUWENT.
6-12-18 km. Inschr. 18km:
09-11 uur. 6/12km: 10-13
uur. Sourcy Center, Zegen-
dijk.

�

Vrijwilligers gezocht om
tuin rond Kasteel Vorden tot
volle wasdom te brengen.
Tel.: 0575-550684 of e-mail
info@kasteelvorden.nl

�

Loes Verheul gediplomeerd
PEDICURE komt bij u thuis

tel. 06 - 12 64 90 69

Te koop: Komkommer,
tomaten, courgette en papri-
kaplanten. Sla, andijvie, pe-
terselie en selderijplanten.
Broccoli, spits en bloemkool-
planten. Diverse soorten
groenten te fruit. Aardappe-
len. André Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel.
0575-556876.

�

Zondag 2 mei, regionale
fietstocht Ruurlo 2010. Start
Schietkroontje Keizerskroon,
start 10 tot 13 uur. Kosten 5
euro p.p.. Na afloop gratis
consumptie

Te koop: Ssangyong Ko-
rando, bj 2003, grijs kente-
ken, trekhaak, 128000 km,
koopprijs € 8.500,00 T 0575-
450024 M
f.peelen@hetnet.nl

�

Tijdelijk te huur, gestof-
feerde woonboerderij Polweg
6 te Wichmond met een
woonopp van 130m² voor-
zien van CV en een leuke
tuin. Evt met grote berging.
tel 0575-450814

�

WERELD WINKEL VOR-
DEN Zaterdag 8 mei WE-
RELDWINKELDAG Neem
een kijkje in onze mooie win-
kel. Een kopje koffie staat
voor U klaar.

�

WERELDWINKEL VOR-
DEN Moederdag verwennen
mag. Sierraden, Sjaals of
een prachtige schaal. Heel
bijzonder allemaal.

�



Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Dankbaar herdenken wij

Jan ter Maten
&

Willy ter Maten-Marsman
donderdag 6 mei ons 50-jarig huwelijk.

Samen met onze kinderen en kleinkinderen
hopen wij dit op zaterdag 8 mei te vieren.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie van 14.30 tot 17.00 uur
bij Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

April 2010
Zutphenseweg 113
7251 DN Vorden

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

KUNST PROEVEN
Garagebedrijf Meermans 
gaat in Zelhem . . .

Nooit zal ik door de tuin meer lopen
waar iedere bloem en plant
getuigde van mijn verzorgende hand
een andere tuin ging voor mij open
Herinner mij niet in sombere dagen
herinner mij in stralende zon
hoe ik was, toen ik alles nog kon

Met grote bewondering en respect voor de kracht
waarmee hij met zijn ziekte omging, hebben wij af-
scheid genomen van mijn lieve man, onze pa en
opa

Derk Riefel
Echtgenoot van Riek Becks

* 09-06-1942 † 21-04-2010

Vorden: Riek Riefel-Becks
Marietje Schmitz-Riefel
Willem Schmitz
Rianne en Jeffrey
Jesper en Lisette

Onze speciale dank gaat uit naar dr. Radstake en 
dr. de Jong en de medewerksters van de Buurtzorg

en Noaberhulp.

Eikenlaan 14
7251 LT Vorden

De begrafenis heeft maandag 26 april 2010 plaats-
gevonden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Een belofte van liefde
Een belofte van trouw
Een bezegeling van ’Ik hou van jou’

Wij

Rob Aaldering 
&

Lydia Kroesbergen
beloven elkaar eeuwige trouw op 11 mei 2010

In het gemeentehuis van Hengelo Gld, Elderinkweg 2
in de Raadszaal willen wij elkaar om 11.00 uur het
’Ja-woord’ geven.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in de
Hervormde Dorpskerk te Vorden om 13.00 uur.

Onze receptie is vanaf 15.30 uur t/m 17.00 uur in
Pannenkoekenhuis ’De Vordense Pan’, Hengelose-
weg 14 te Vorden.

Voor kadolijst en ceremoniemeesters stuurt u een
mail naar: bruiloftrobenlydia@hotmail.com

Ceremoniemeesters:
Jolanda Cartwright-Kroesbergen
Jeroen Aaldering

Ons nieuwe adres:
Zutphenseweg 94A
7251 DR Vorden

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Toon Hermans

Na een moedige strijd, vol wilskracht, is waardig
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa en schoonzoon

Albert Walgemoet
-Ap-

* Vorden, † Doetinchem,
28 juli 1939 23 april 2010

God heeft Zijn kind thuisgehaald.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van ver-
pleeghuis Den Ooiman, afdeling Oleander, voor de
liefdevolle verzorging.

Vorden: Helena Walgemoet-Blom
Brammetje en Goofy       
Jippie 

Ruurlo: Annemarie en Teun
Lisa

Gorsleben(Dld): Marjolein en Wilbert
Sjoerd, Pascal

Vorden: Christine en Jos
Thijmen, Annick

Zutphen: Robert en Anneke
Esmay, Trisha, Tommie

Winterswijk: Mw. M. Elsenaar-Rooks

Stationsweg 15
7251 EL Vorden

Ap is opgebaard in uitvaartcentrum Monuta, ’t Jeb-
bink 4a te Vorden, alwaar donderdag 29 april van
19.00 tot 19.30 uur gelegenheid is om persoonlijk
afscheid van hem te nemen en ons te condoleren.

De dienst van Woord en Gebed, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal plaatsvinden op zaterdag 1 mei om
12.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Vorden,
waarna aansluitend om 14.00 uur de crematie volgt
in de Veluwezaal van Crematorium Dieren, Imbos-
laan 6 te Dieren.
Voor aanvang van de dienst in de kerk is hier van
11.30 tot 11.50 uur gelegenheid tot afscheid nemen.

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

Indien u geen persoonlijke uitnodiging heeft ont-
vangen, gelieve deze advertentie als zodanig te be-
schouwen.

Een plekje in ons hart is
waar je nu voor altijd zult zijn.
Een plekje waar wij aan terug denken
met een hart vol zonneschijn.

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat onverwacht
van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man en
onze vader

Henk Gosselink

op de leeftijd van 73 jaar.

Jo Gosselink-Maalderink
Gerda en Ronald
Reinier en Annemarie
Joke en Henk

Bibi

Vorden, 25 april 2010.

Het Kerspel 6
7251 CV Vorden

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op
zaterdag 1 mei 2010 om 13.30 uur in Ons Huis,
Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

Na de dienst is er gelegenheid de familie te
condoleren. De begrafenis zal in besloten kring
plaatsvinden.

Verdrietig maar dankbaar voor de vele fijne herin-
neringen, is onverwacht overleden onze lieve broer,
zwager en oom

Henk Gosselink
Echtgenoot van Jo Maalderink

Jan † en Annie Gosselink-Oosterink
Annie en Wim Zweverink-Gosselink
Jannie en Eldert † van der Zwaan-Maalderink
Appie en Dika Maalderink-Klein Kranenbarg
Neven en nichten

Vorden, 25 april 2010

Een groot wonder
een zoon kwetsbaar en klein
woorden kunnen niet omschrijven
hoe intens gelukkig we met je zijn.

Dankbaar en dolblij zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Tristan
geboren op 14 april 2010 om 10.38 uur, 
weegt 3720 gram en heeft een lengte van 53 cm.

Bastiaan en Romy Scholten-Cornegoor

De Teuge 26
7205 GC Zutphen
Tel. 0575-543773

Voor uw bewijs van belangstelling en medeleven
ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden
van

Marjo Carina Godtschalk-Both

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
Ben Godtschalk

Vorden, april 2010



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

‘Wat een heerlijk water’, zo sprak hij
toen hij weer op de kant kroop.’ Ik
vind zwemmen heel erg leuk, ik heb
vijf kleinkinderen en als het even kan
‘met opa voorop’, het zwembad in.
Trouwens ik ben ook in het bezit van
het diploma ‘zwemonderwijzer’ en
heb vroeger in Doesburg aan menig
kind les gegeven’, zo sprak Henk Aal-
derink die de laatste weken in het ka-
der van ‘Hoe fit is Bronckhorst’ ook
menig uurtje in de sportschool Strada
Sports in Vorden heeft doorgebracht! 
Na de duik en weer ‘zomers’ gekleed
ging burgemeester Aalderink nog even

in op het belang van een zwembad.
‘Het bestuur van het zwembad ‘In de
Dennen’ is zeer goed bezig. Wij ken-
nen richting toekomst hun plannen.
Zo wil men er in Vorden een ‘energie
neutraal’ zwembad van maken. Een
hele moderne manier om samen din-
gen op te pakken. Ook is het bestuur
op andere terreinen maatschappelijk
goed bezig’, zo sprak hij. Het deed
Henk Aalderink deugd dat er deze
zondag ook enkele raadsleden naar
het Vordense bad waren gekomen om
de opening van het zwemseizoen mee
te maken.

‘Wanneer straks de nieuwe wethou-
ders zijn ingewerkt, gaan we samen
met het zwembad bestuur de plannen
nader bestuderen om te kijken wat wij
gezamenlijk kunnen realiseren. Hope-
lijk kan er over 75 jaar weer een ope-
ning van het zwembad in Vorden ge-
vierd worden, maar dan wel met een
andere burgemeester zo merkte hij
onder grote hilariteit van de omstan-
ders op’! Wolter Ziggers, voorzitter van
het zwembad ‘In de Dennen’ had even
daarvoor deze plannen zoals bijvoor-
beeld de noodzakelijke renovatie van
de kleedkamers, nieuwe entree en der-
gelijke, al aangestipt. 
Ook ging Wolter Ziggers in het kort in
op het 75 jarig bestaan van het zwem-
bad “In de Dennen’ (deze zomer) Wer-
keloze huisvaders hebben in 1935 de
grond voor het zwembad uitgegraven.
‘Er is in de loop van de jaren veel in en
rondom het zwembad veranderd, ech-
ter één ding is in al die jaren gebleven:
de ongedwongen sfeer en dit moeten
wij blijven koesteren, ’aldus Ziggers
die nog even in ging op de bezoekers-

aantallen. Gedurende de afgelopen
tien jaren gemiddeld tussen de 50.000
en 60.000 per seizoen. Hij bedankte
burgemeester Aalderink dat hij deze
zondag naar Vorden heeft willen ko-
men om het zwemseizoen officieel in
te luiden. 

Tijdens het 60 jarig bestaan kreeg het
zwembad in 1995 van drukkerij
Weevers een nieuwe klok aangeboden.
Inmiddels is deze klok vervangen door
een nieuwe, welke opnieuw is aange-
boden door drukkerij Weevers. Onder
het toezien oog van burgemeester

Henk Aalderink, werd de klok door
Dominique en Lucas Weevers onder
luid applaus onthuld. Het was trou-
wens in alle opzichten een geslaagde
openingsdag. Prachtige weersomstan-
digheden en heel veel bezoek. Dat
laatste had ongetwijfeld mede te ma-
ken met het feit dat de toegang gratis
was. Aan het begin van de middag
werd er zelfs nog een gratis drankje
geschonken. Verder was er voor de
jeugd van alles te doen. Ook was het
duikteam van Big Bubbels uit Zut-
phen aanwezig om behulpzaam te
zijn bij het ‘tegeltje duiken’.

Veel bezoekers bij opening zwembad ' In de Dennen'

Burgemeester Henk Aalderink neemt ferme duik!

Vorden - Een burgemeester ‘bestuurt’ niet alleen zijn gemeente, maar
heeft daarnaast nog tal van andere sociale verplichtingen. Een lintje door-
knippen, Koninklijke onderscheidingen uitdelen, op het platteland tradi-
tionele volksfeesten openen, jubilarissen huldigen etcetera, etcetera. Bur-
gemeester Henk Aalderink kwam zondagmiddag in een andere gedaante,
zonder ambtsketen, maar gehuld in zwembroek het zwemseizoen in het
Vordense zwembad officieel openen. Terwijl hij door de kinderen met
‘hup burgemeester’ werd aangemoedigd, nam hij een ferme duik om ver-
volgens met een volmaakte crawlslag naar de overkant van het bad te
zwemmen om aansluitend nog enkele baantjes ‘te trekken’. Een bewijs
dat Henk Aalderink de zwemsport meer dan machtig is.

Burgemeester Aalderink duikt het water in

Dominique en Lucas Weevers hebben zojuist de klok onthuld

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Op zaterdag 24 april werd er door de
leden van PV De IJsselbode gevlogen
vanaf STROMBEEK, 180 km. Zeven
deelnemers korfden samen 98 duiven,
welke gelost werden om 9.30 uur bij
een stevige noordoosten wind. 

De eerste duif maakte een snelheid
van 1172 meter per minuut en werd
geklokt door G. Kelderman om 12.05
uur. Uitslag: 1., 3., 4., 6. en 10 G. Kelder-
man, 2. en 8. Ria Luesink, 5. en 9. H.
Hulshof, 7. H. Dieks. 

PV VORDEN 
Voor de wedvlucht van Postduivenver-
eniging Vorden werden op 24 april om
09.15 uur bij oostenwind kracht 2, 267
duiven gelost in STROMBEEK. 

De eerste duif viel om 11.39 uur bij
Rick Wuestenenk. Uitslag: 1., 4., 9., 12.,
16. en 17. Rick Wuestenenk, 2., 6. en 13.
T.J. Berentsen, 3., 7., 8., 11., 15. en 19. C.
Bruinsma, 5. en 14. R. de Beus, 10. D.J.
Gotink, 18. W.J.S. Verbeek, 20. H.B.M.
Hoksbergen. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
Omdat er in Nivelles (België) niet ge-
lost kon worden kwamen de wagens
waarin de duiven van P.V. Steeds Snel-
ler uiteindelijk weer aan in STROM-
BEEK. Op deze geweldige losplaats
hadden de duiven een geweldig ver-
trek. De snelste duif van de vereniging
was de 07-1482386, die om 11.43 uur in
het hok van eigenaar Gerard Duitshof
arriveerde. Deze duif maakte een snel-
heid van 1244 meter per minuut, dit is
bijna 75 km per uur. Uitslag: 
1., 20., 27., 36. en 42. G. Duitshof, 2., 3.,
4., 14., 18., 23., 24., 25., 26., 34., 37. en
39. G. Kempers, 5., 6., 7., 9., 10., 17., 28.,
33., 40., 41., 55. en 57. L Te Stroet, 8.,
12., 13.,15.,19., 22., 38. en 43. A.H.J. Pe-
ters, 11., 45. en 52. E. Koers, 16. A. Lue-
sink, 21., 30. en 32. Robert Borneman,
31. W. Brom, 35., 44., 46., 47., 48., 49.,
50., 51., 53. en 54. R. Koers, 56. C. Te
Stroet. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 301 duiven van de 21 deelnemers
van postduivenvereniging De Koerier
werden 24 april om 09.15 uur gelost in
STROMBEEK. De duif van H.A. Kamper-
man was het snelst, deze kwam bin-
nen om 11.40 uur. Uitslag: 1.,7. en 11.
H.A. Kamperman, 2., 5., 14. en 20. H.
Wassink, 3., 16. en 19. G.J. Velthorst, 4.
en 10. Comb. Menkhorst, 6. en 15. J.G.
Poelman, 8., 17. en 18. R. van Aken, 9.,
12. en 13. G.J. Wassink.

Duivenberichten 24 april
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
vlogen dit weekend vanuit Strom-
beek.

Sociï speelde deze wedstrijd tegen Keij-
enburg als zo vele andere partijen de
betere kansen maar het benutten er-
van achterwege te laten. Onder lei-
ding van de heer Berenbroek die een
goede wedstrijd floot ging Sociï van
start en was het zeker gelijk waardig
aan de thuisclub.
Op het zeer hobbelige veld werd door
beide teams veel de lange bal gehan-
teerd en naar een half uur was er een
fout voor nodig door de man weg te la-

ten lopen zodat hij ongehinderd de 1-
0 er in kon koppen.. Kort erop kreeg
Jan Willem Krijt de bal voor het in-
schieten maar de doelman redde met
een geweldige reactie.
De tweede helft een zelfde spelbeeld
Gert-Jan Loman inzet ging hoog over
had met een beetje geluk een beter lot
verdiend en Johan Riefel alleen op de
doelman was ook een van de betere
kansen. In het alles of niets trok de
thuisclub aan het langste eind door de
2-0 te maken en dan gezien de spaarza-
me kansen die ze gehad hebben en we
zelf onze kansen niet benutten spre-

ken we van een verdiende overwin-
ning voor de thuisclub.

Volgende week 2 mei krijgen we
Steenderen thuis aanvang 14.30 uur.

UITSLAGEN
Sociï 2-Lochem 4  4-1, Brummen 6-So-
ciï 3 0-0, De Hoven 4-Sociï 4 3-1, Sociï 5
-Vorden 6 2-1.

PROGRAMMA ZONDAG 2  MEI
Sociï 1 - Steenderen 1, Be Quick Z 3 - So-
ciï 2, Sociï 3 - De Hoven 3, Sociï 4 - Oe-
ken 4, Keijenburg B 6  - Sociï5.

S o c i ï

De vermaarde rhododendrons van
de Wiersse, waarvan de bloemknop-
pen in al hun rijkdom in de tweede
helft van mei openspringen, zijn

geen willekeurige bonte beplanting
maar een functioneel element van
de structuur van tuin en park. Zij
vormen het kader waarin bomen,
varens, mos, bamboe, beelden, sier-
hekken, bruggen, heesters, fontei-
nen en loofgangen contrasteren
met de formaliteit van parterre, bor-
ders en pergola en met de strakke
lijnen van de moestuin.

Op de open dagen worden lichte
maaltijden geserveerd. Bijzondere
planten en publicaties, waaronder
Romke van de Kaa's 'De Wiersse, Be-
schrijving van de tuinen', worden

verkocht. Kinderen tot 9 jaar gratis.
Parkeren gratis. Honden worden
niet toegelaten. NS station Ruurlo 5
km lopen (via de landelijke Wiersse-
weg). Rondleidingen zonder reserve-
ring: april t/m september op de 1e
zaterdag van de maand, alsmede el-
ke donderdag van de week. 

Voor meer inlichtingen of een af-
spraak voor een rondleiding (evt.
met lunch of thee) in geval bezoe-
kers met een groep willen komen:
Tel. 0573-451409, Fax 0575-556240 
E-mail wiersse@xs4all.nl 
www.dewiersse.nl

Voorjaarsopening tuinen de Wiersse
Vorden - De voorjaarsopeningen
zijn met Hemelvaart en beide
Pinksterdagen. De tuinen van de
Wiersse zijn in de loop van zeven
eeuwen ontstaan in het Achter-
hoekse landschap. Niet in het
minst door de laatste drie eeu-
wen met continulteit van fami-
liebeheer zijn de 68 ha tuin en
park van de Wiersse een gekoes-
terd levend kunstwerk.



WEEKBLAD Nu ook op
internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

www.bouwmarkt-heijink.nl

bestaat 35 jaar en viert dit met 

feestelijke aanbiedingen 

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

TTuincentrumm Steentjes
Doetinchem

Voor de 

kinderen is er een 

springkussen op 

vrijdag en zaterdag

Donderdag

29 april vijverdag. 

Gratis test vijverwater 

Gratis oppotten van 

vijverplanten en

10% korting op

vijverartikelen
Vrijdag 30 april

Koninginnedag, 

zijn wij geopend 

van 

10.00 tot 17.00 u.

Perkplanten.

Ze zijn er weer! 

De mooiste 

perk- en kuipplanten, 

geraniums 

enz. enz.

WWAARDEBON

Wassinkbrinkweg 2, 7002  ZD Doetinchem 

Tel. 0314 - 62 10 21

www.tuincentrumsteentjes.nl

OPENINGSTIJDEN: ma. 13.00 - 18.00 u.  

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

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

5 euro korting

geldig van

maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei 2010

bij uw aankoop vanaf € 25,00

maximaal 1 bon per klant

Zaterdag 1 mei 

Mediterraansedag. 

Een Nederlands/

Italiaanse expert staat 

voor u klaar met een hapje 

en een drankje en om uw 

vragen te beantwoorden 

over palm- en olijfbomen

10% op palm- en 

olijfbomen

Woensdag 

28 april fruitdag. 

10% korting op 

fruitbomen. Er is dan een

fruitboomspecialist

aanwezig voor al 

uw vragen.

UITNODIGING
ALGEMENE LEDEN-
JAARVERGADERING
Geacht lid,

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

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

10. Sluiting.

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

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

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

Meer informatie op onze website: www.huurdershevo.nl

Vol smaak:
De lekkerste Hollandse 
Kalter aardbeien 500 gram 2,99
Dagverse Noord Hollandse 
jonge spinazie 1 kilo 1,25
Heerlijke sappige zoete
perssinaasappelen 20 stuks 2,99

Pakket aanbieding:
1 kilo geschrapte aardappelen +
500 gram gesneden raapstelen 4,95

Uit eigen keuken:
Nasi + Kip in satésaus + bakje 
komkommersalade + Kroepoek p.p. 6,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 3 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

HOLLANDSE KOMKOMMER

2 stuks € 0,98
VERSE HOLLANDSE AARDBEIEN

grote doos € 1,98
In verband met Koninginnedag

DONDERDAG MARKT



1

3. Oprichting huurdersvereniging Hevo.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 45 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Demotouwtrekken

1. Avondfietsvierdaagse.
V.l.n.r: ?; mw. Lubbers; mw. Eijkelkamp; ?; ?; mw. A. Olthuis; ?; 
dhr. J. Lubbers.

3

2



Woorden gesproken door Bert Maalde-
rink, sportverslaggever bij de NOS en oud-
inwoner van Vorden. Hij verloochent zijn
Achterhoekse roots niet, zo blijkt. (Tussen
twee haakjes, Bert Maalderink werd gebo-
ren in Steenderen. Toen hij twee jaar was
verhuisde het gezin Maalderink naar Vor-
den. Daar bezocht hij de school op het Ho-
ge, gevolgd door het Baudartius lyceum
in Zutphen. Bert vertrok op 17-jarige leef-
tijd naar Utrecht waar hij met succes de
opleiding journalistiek volgde. Intussen
was zijn vader overleden en bleef zijn
moeder tot aan haar dood, enkele jaren
geleden, in Vorden wonen. De sportjour-
nalist is momenteel zelf ‘hot news’, want
sinds bekend werd dat hij een boek had
geschreven rent Bert van het ene inter-
view naar het andere. “Ik heb de afgelo-
pen dagen wel 15 interviews gegeven.
Voor de radio, de TV, de schrijvende
pers,noem maar op. Meestal stel ik de vra-
gen en nu is het andersom en word ik be-
stookt, heel apart maar toch wel een leu-
ke ervaring’, zo zegt hij.

Vorige week was hij bijvoorbeeld ook te
gast in de Wereld Draait door bij Matthijs
van Nieuwkerk en tafelheer Jan Mulder.
Bert: ‘Je weet hoe dat gaat, bij deze heren
aan tafel kun je natuurlijk van alles ver-
wachten en uiteraard zeer kritische vra-
gen. En die kwamen er ook! Meestal stel
ik ze zelf. Tijdens de uitzending had ik er
geen goed gevoel over. Ik heb getracht om
op al die pittige vragen rustig een ant-
woord te geven. En wat achteraf toch wel
leuk was, op de twitter van Paul de Leeuw
stond dat hij vond dat ik mij tijdens het
vraaggesprek met van Nieuwkerk en Mul-
der goed staande had gehouden. En dat
deed mij toch goed’, zo zegt Bert.

Sinds een jaar of vier schrijft hij regelma-
tig columns voor de Stentor. Aangezien
hij al jaren namens de NOS het Neder-
lands elftal volgt (2004 de EK in Portugal),
2006 de WK in Duitsland, 2008 de EK in
Oostenrijk en Zwitserland, kwam op ge-

geven moment het verzoek daar een boek
over te schrijven. Bert: ‘Ik heb er lang over
nagedacht en zag er meer heil in om de
columns die ik had geschreven te bunde-
len en in boekvorm uit te geven . Ik heb
toen eerst contact met Hugo Borst opge-
nomen. Die bracht mij vervolgens in con-
tact met zijn uitgever ‘Nieuw Amster-
dam’. Mijn werkterrein is voetballen en
schaatsen. De uitgever zei er wel bij dat ik
mij in het boek tot één sport moest beper-
ken (in dit geval dus voetbal) Ik was het
daar wel mee eens. Wanneer ik bij het
schaatsen ben hoor ik veel over voetbal,
daarentegen hoor je bij het voetballen
weinig over schaatsen’, zo zegt hij.

Bert Maalderink kreeg bekendheid toen
hij in 2002 ruzie kreeg met bondscoach
Dick Advocaat die hij ‘Dikkie Dik’noem-
de. Vanaf dat moment bleef Bert in het
spoor van het Nederlands elftal. 

Het boek ‘Buiten beeld’ dat overal in de
boekhandel verkrijgbaar is (o.m. bij de
Bruna in Vorden) geeft een onthullend en
soms hilarisch kijkje achter de schermen
aan de vooravond van de WK in Afrika.
Bert heeft het in zijn boek over het ‘film-
sterrengedrag’, over angsthazen voetbal ,
over de interviews die hij de afgelopen ja-
ren met de verschillende voetballers van
het Nederlands elftal en de bondcoaches
Dick Advocaat, Marco van Basten en Bert
van Marwijk heeft gevoerd. Verhalen over
de manier waarop de trainingen plaats
vinden.

Opletten wie in de training het ‘goede’
hesje aan heeft. ‘Met de huidige bonds-
coach Bert Van Marwijk heb ik leuke con-
tacten. Over het aanstaande WK in Afrika
heb ik trouwens een goed gevoel. Vergele-
ken bij voorgaande toernooien beschikt
de bondscoach over een spelersgroep
waarvan diverse jongens (Arjen Robben,
Robin van Persie, Dirk Kuit, Mark van
Bommel e.d.) bij grote buitenlandse clubs
spelen. Deze voetballers hebben al een
grote staat van dienst, maar hebben tot
dusver in hun carrière nog geen grote
prijs gewonnen. Het zou zo maar kunnen
zijn dat ze straks in Afrika een heel goed
toernooi spelen. Zelf vertrek ik op 19 mei
om het Nederlands Elftal tijdens een oe-
fenstage in Oostenrijk te Volgen. Dan een
paar dagen terug naar Nederland om
daarna af te reizen naar Afrika. Hopelijk
blijf ik daar met Oranje tot en met de fi-
nale’, zo zegt Bert Maalderink lachend.

Bert Maalderink sportverslaggever bij de NOS

Oud-Vordenaar schreef boek
'Buiten beeld'

Vorden - ‘Zondag 2 mei aanstaande, ik
zie het al helemaal voor mij. De laatste
competitieronde in de ere- divisie. De
stand bij NAC-FC Twente is nog steeds
0-0. In de 90e minuut krijgt NAC een
strafschop toegewezen. Sander Bosch-
ker stopt de penalty en schiet de bal
vliegensvlug naar voren. Luuk de Jong
pikt de bal op en scoort de 0-1. FC
Twente is dankzij de twee Achterhoe-
kers Sander Boschker en Luuk de Jong
voor het eerst in de geschiedenis kam-
pioen van Nederland! Geweldig toch’.

Bert op de plek waar hij in Vorden woonde

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

HOVENIER
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij op
zoek naar een hovenier. Heb je een afgeronde opleiding en ervaring
in snoeien, tuinaanleg e.d. en woon je binnen een straal van 25 km
van Lochem? Neem dan direct contact met ons op!

VOORMAN/VOORVROUW SCHOONMAAK
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Zutphen zijn wij op
zoek naar een ervaren voorman of voorvrouw voor verschillende
schoonmaak objecten, met een personeelbezetting variërend tussen
de 1 en 5 medewerkers. Taken zijn o.a. het toezien en controleren
op juiste uitvoering, op werkvoortgang, op juist gebruik van midde-
len en materialen en het navolgen van regels in de objecten. Zo
nodig dien je ook zelf schoonmaak werkzaamheden uit te voeren.

OPROEPKRACHT 
Voor opdrachtgevers in Lochem en omgeving zijn wij op zoek naar
oproepkrachten en/of dagjes medewerkers. Ben je flexibel inzetbaar
en mogen wij jou benaderen voor diverse opdrachtgevers in de
regio? Neem dan nu contact met ons op! Wellicht biedt een tijdelijk
klus een leuk perspectief voor de toekomst.

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

BIEN DÉTENDU
Exclusieve workshops in prachtige
omgevingen en  … volledig verzorgd

HELEEN PARRE
06 543 467 45 

heleen@biendetendu.com

Boek uw workshop via www.biendetendu.com

+ +

+ +

+ +

+ +

Mededeling 5 mei

Op de onlangs
gehouden
bestuursvergadering is
besloten de bij de VOV
aangesloten leden te
adviseren op 5 mei a.s.
de zaak te sluiten.

Wij, een gezin met 3 kinderen van 3, 9 en 11 jaar, 
wonend in Vorden zoeken per medio mei een

lieve gastouder / oppas
bij ons in huis voor de maandag, dinsdag en

donderdag overdag, ongeveer 30 uur per week
in eerste instantie voor de periode tot aan de zomer-
vakantie (vakantiewerk voor eindexamen-scholier?),

daarna mogelijk voor langer.

Werkzaamheden: 
- oppas voor de jongste
- opvang tussen de middag en namiddag voor de

oudste kinderen
- uitlaten van de hond
- licht huishoudelijk werk

Voor meer informatie en sollicitatie, mail naar
vanbetten@telfort.nl  of bel 0575-552012

Karin Wentink Hondenopvoeding
Puppycursus
Fijn om te weten dat: 
• Puppy's al vanaf 8 weken mee mogen doen met de cursus; 
• De puppyles in váste kleine groepjes wordt gehouden; 
• Je persoonlijke aandacht krijgt en er tijd is voor vragen of het geven van extra hulp 

als dat nodig is; 
• Je je pup traint volgens een methode van positive bekrachtiging; 
• Er na de puppycursus altijd meteen aansluiting is op de vervolgcursus; 
• Ik geen zomer of winter stop houd; 
• Alle lessen door mijzelf gegeven worden. 

Meer weten, kijk op www.karinwentink.nl of bel 0314 - 62 51 83 / 06 - 25 10 33 12 
Ruurloseweg 40, Zelhem (Wolfersveen)

Ruurloseweg 40
Zelhem
(Wolfersveen)

www.webpaper.nl

Fo to ’s  

uit  deze  

uitgave  

bekij ken 

en 

d ownloaden?



RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

OPSLAGRUIMTE

TE HUUR 

VANAF

1 TOT 138 M
2

voor bedrijf en particulier

Tel.: 06-10433358

www.teeuwenopslag.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen?
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
28 april Over het geheugen De Bongerd Steenderen 19.45 uur
28 april UVV bustocht de bollenvelden Ons Huis, Hengelo hele dag
29 april Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
29 april Optreden Zelhems Mannenkoor De Bleijke, Hengelo 19.30 uur
11 mei Als het thuis niet goed meer gaat? Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur
11 mei Het geheugen Alzheimercafé Doetinchem 19.30 uur
11 mei Thema helpdesk dementie Leefwinkel Zelhem 14.00 uur
11 mei Wat houdt de mantelzorger op de been?

Mantelzorgsalon Hengelo 13.30 uur
12 mei Creatief: zeepketting maken De Bongerd Steenderen 09.30 uur
15 mei Wandelen De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
17 mei MuseumPlusBus Hermitage Vanaf gez.centr. Hoog-Keppel hele dag
19 mei UVV ontspanningsmiddag Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
20 mei Voorl. Vakantiemogelijkheden Huisk. Stichting Welzijn DHK 14.00 uur
22 mei Sorbet maken De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
31 mei Museum PlusBus Amsterdam Booltinkplein, Keijenborg 09.00 uur
01 juni Feestelijke avond met terugblik Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur

ALGEMEEN
Uitvaart Informatie Hulplijn
Iedereen die een vraag heeft die te maken heeft (of kan hebben) met een overlijden
kan terecht bij de Uitvaart Informatie Hulplijn 7 dagen per week, 24 uur per dag op
0800-4444000 (gratis). Het gaat hierbij om vragen zoals: Hoe regel ik een uitvaart? Veel
mensen willen dit weten om alles zo goed mogelijk vooraf te regelen. Zeer regelma-
tig komen er ook vragen voor over het erfrecht. Bijvoorbeeld op welk erfdeel iemand
recht heeft of juist dat iemand graag afstand wil doen van zijn of haar rechten om-
dat er schulden zijn. Maar men kan ook terecht bij de Uitvaart Informatie Hulplijn
met vragen over het soort muziek dat gedraaid kan worden bij een uitvaart, voor te-
lefoonnummers van instanties die hulp kunnen bieden bij rouwverwerking, vragen
over gedenkstenen, over rouwkransen, gedichten voor rouwadvertenties. Daarnaast
stelt men vragen over uitvaartverzekeringen, asbestemming na een crematie, over be-
graafplaatsen, over de mogelijkheden om rouwreportages te maken e.d.

Boswandeling voor en met mensen met dementie
Elke laatste zaterdag van de maand wordt een boswandeling gehouden. Met wande-
len als een van de activiteiten meent de afdeling in te spelen op een behoefte. Het
komt voor dat mensen gewend waren samen veel te wandelen, maar dat door de de-
mentie van één van hen het er minder of helemaal niet meer van komt. Ook hebben
mensen die met dementie in aanraking komen, behoefte aan gezelligheid en aan-
spraak van een groepje mensen, om met elkaar van gedachten te wisselen of ervarin-
gen te delen. Ook kinderen of andere mantelzorgers van mensen met dementie zijn
van harte welkom bij de wandelingen. De wandelingen duren ongeveer een uur ,
maar kunnen eventueel aangepast worden al naar gelang de behoefte. Voor nadere
informatie kan men bellen naar 0314-650138 en 0314-334518. E-mail
doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook www.alzheimer-nederland.nl/doetin-
chem

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café voor Doetinchem en omstreken staat op dinsdagavond 11 mei in
het teken van het geheugen. Aan de orde komen vragen als: hoe werkt het geheugen?
En hoe ontstaan geheugenstoornissen? Nadat hierover informatie is gegeven, is er ge-
legenheid tot het stellen van vragen. Gastspreekster is Mirjam van Dijken, die als psy-
choloog aan Azora verbonden is. Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland,
Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg. Voor meer informatie: telefoon 06-
20412665

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. 
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur Oranjehof ma. t/m 
do. van 8.30-9.00 uur, tel. 0314-622074, 
mobiel 06-13280466. Inloop en spreekuur 
Leefwinkel, Stationstraat 6-8 Zelhem, tevens
steunpunt WMO loket, maandag-, woensdag
en donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.
Tel. 0314-621139. E mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34,
elke 2e ma. v.d. maand van 11.00-11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle Dorpsstraat 27c, 
elke 3e dinsdag van de maand van 11.15-
12.00 uur.

Mantelzorgsalon
Dinsdag 11 mei: Wat houdt mij als mantelzorger op de
been? Mantelzorger worden daar kies je niet voor, het
komt ineens op je pad. Waar loop je dan tegenaan en wel-
ke ondersteuningsmogelijkheden zijn er? Mantelzorgcon-
sulent Ekie Voorburg geeft informatie over de ondersteu-
ningsmogelijkheden. Tevens wordt de film ‘Tijd’ van de
Vrijwillige Zorgverlening vertoond. Vanaf 13.30 bent u
van harte welkom in het Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5 in Hengelo Gld.

Voorlichting over het ouder wordende geheugen
Als mensen ouder worden, gaan de hersenen langzamer
werken. Daardoor schiet een naam minder snel te binnen
of vergeet men wat men wilde doen als men naar een an-
dere ruimte loopt. Mensen kunnen daarvan schrikken en
zich daarover zorgen gaan maken. Op 28 april om 19.45
in de grote zaal van De Bongerd komt Marijke te Henne-
pe van GGNet Preventie ons vertellen hoe dit komt en hoe
we daar mee om kunnen gaan. Deze avond is toegankelijk
voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Creatieve ochtend: geurzeepketting maken
U kunt zich nog opgeven voor deze activiteit op woens-
dagochtend 12 mei van 9.30 tot 11.30 uur. U maakt onder
begeleiding een leuke geurzeepketting om op het toilet,
de badkamer, de kledingkast of waar dan ook te hangen.
Met geurige zeepjes en leuke kralen dus. Een leuk kado
voor uzelf of iemand anders. De kosten zijn € 7,50 inclu-
sief het materiaal en de koffie/thee. Wel graag even opge-
ven bij Gerrie Gal, tel. 0575-452270. 

Bent u van de kook? Schept u graag op?
Dan hebben wij de juiste tijdsbesteding voor u! Wij zijn
namelijk naarstig op zoek naar mensen die ons willen
helpen bij de woensdagse maaltijd die wij in ons activitei-
tencentrum aan ouderen serveren. We hebben in ons
team van 8 personen enkele langdurig zieken en iemand
die een andere uitdaging aangaat. Wij willen dus vervan-
ging. Gemiddeld ‘kookt’ u samen met een collega vrijwil-
liger een keer per maand. Een enkele keer iets vaker inge-
val van een calamiteit. Per keer bent u ongeveer drie uur
tijd kwijt, van 10.30 tot 13.30 uur. Als u graag bij ons komt
opscheppen krijgt u natuurlijk ook voeding terug. Wij
doen dat in de vorm van gezellig contact als voorafje, on-
dersteuning als hoofdmaaltijd en als toetje een jaarlijkse
feestavond. Dat alles zorgt bij veel van onze vrijwilligers
een vol(daan) gevoel. Voor meer informatie Ineke Bijster-
bosch: 06 10687320 (maandag tot en met donderdag over-
dag), of bij Everdien Schut 441917.

U schept niet graag op?
Ook dan hebben wij u graag. Want ook voor de dagverzor-
ging zijn wij op zoek naar vrijwilligers. We denken dan
vooral aan mensen die graat een praatje maken, een spel-
letje doen, een eindje willen wandelen met iemand, kof-
fie schenken enz. Daarnaast is er gezellige klets en een
kopje koffie met de groep ouderen. De gespreksonderwer-
pen zijn divers, boeiend, opgewekt, indringend en soms
ook verhit. En denk nu niet meteen:”ach, al die zielige
mensen”, want dat is echt niet het geval, het zijn gewoon
mensen die iets meer hulp nodig hebben dan een ander.

Het is een buitengewoon afwisselende taak. Er is een pro-
fessionele begeleider die de eindverantwoordelijkheid
draagt en zorgt voor de ondersteuning van de vrijwilli-
gers. Voelt u zich aangesproken? Wilt u meer informatie?
Eens langskomen en sfeer proeven? Graag! Neem contact
met ons op. U bellen met Ineke Bijsterbosch, 06 10687320
(maandag tot en met donderdag overdag) Of bel met de
begeleiding van de dagverzorging: 0575-451164. We zien u
graag!

Zaterdagmiddagactiviteiten in De Bleijke
Zaterdag 8 mei muziekmiddag, accordeonmuziek. Aan-
vang 14.30 uur Kosten  € 2,- inclusief koffie.
Zaterdag 15 mei wandelen rondom de nieuwe Bleijke.
Zaterdag 22 mei sorbet maken. Aanvang 14.30 uur. Kosten
€ 2,- inclusief koffie.

KBO Keijenborg (voor iedereen toegankelijk)
Fietsen onder begeleiding
Vanaf mei: elke 1e en 3e donderdag van de maand. Af-
stand ± 25 km. Vertrek vanaf het Booltinkplein om 13.30
uur.

Museum PlusBus
Op maandag 31 mei gaan we met de Museum PlusBus
naar de Hermitage en het Van Gogh Museum in Amster-
dam. Vertrek opstapplaats Booltinkplein, 9.00 uur. Aan-
komst Hermitage Amsterdam 11.00 uur. Programma: ont-
vangst met koffie en rondleiding. Gelegenheid voor
lunch en zelfstandig rondkijken in museum 12.30-13.30
uur. Vertrek Hermitage 13.45 uur.
Aankomst Van Gogh Museum14.15 uur. Programma: ont-
vangst met rondleiding, koffie Vertrek Van Gogh Muse-
um 16.00 uur Terugkomst te Keijenborg 18.00 uur.
De bus is om 8.30 uur aanwezig en vertrekt om 9.00 uur.
Zorg dat u ruim op tijd aanwezig bent. Rollators en rol-
stoelen mogen mee. Wel moet u dit van tevoren duidelijk
aangeven.
Vanaf 12.30 uur is er gelegenheid om van een lunch ge-
bruik te maken. Voor ? 12,50 wordt u een lunch aangebo-
den. Deze lunch bestaat uit een kop soep, 2 broodjes met
een kop koffie en een beker melk (keuze van melk is mo-
gelijk). U kunt zich hiervoor opgeven bij Jet Eijkelkamp,
tel. 463130, Trees Melgers, tel. 461858 en bij Liny Beunk,
tel. 461489. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Het ge-
bruikmaken van een rolstoel of rollator is geen bezwaar
(wel graag bij uw opgave vermelden). De reis, het muse-
umbezoek is gratis. U krijgt goede uitleg over alles wat u
te zien krijgt. Dit hele programma wordt gesponsord door
de Bank Giro Loterij, SNS REAAL Fonds en Stichting RCO-
AK. Het enige wat u zelf moet betalen is: de lunch voor €
12,50. Bovendien is samen eten nog gezellig ook.
Secretariaat KBO: Pastoor Thuisstraat 5, 7256 AW Keijen-
borg, tel. 463130.

65 jarig bestaan UVV
Op 19 mei viert de UVV haar 65 jarig bestaan met een ge-
zellige ontspanningsmiddag verzorgt door de vrouwenca-
baretgroep PANDORAMA uit Apeldoorn. Deze middag be-
gint om 14.00 uur in Ons Huis in Hengelo. De UVV heeft
geen leden, dus alle activiteiten zijn voor iedereen vanaf
60 jaar vrij toegankelijk.
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Evenals voorgaande jaren is de start
in 't Schietkroontje achter cafe-
restaurant De Keizerskroon aan de
Esweg te Ruurlo. De afstand van de
tocht is 45 km. Kinderen beneden de

12 jaar onder begeleide kunnen gra-
tis meerijden. Er kan gestart worden
van 10.00 tot 13.00 uur. Na afloop
van de tocht wordt iedere betaalde
deelnemer een gratis consumptie
aangeboden. De organisatie is er
weer in geslaagd een fantastische,
mooie tocht in elkaar te zetten en
hoopt daarom dan ook op veel deel-
nemers.

Eenentwintigste regionale
fietstocht
Ruurlo - Op zondag 2 mei a.s.
wordt voor de eenentwintigste
keer de bekende Ruurlose regio-
nale fietstocht verreden.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. 'Den steet altied van achteren.'

B. 'Kom d'r moar 's weer achterhen kieken.'

C. 'Da's 'n raar anworden van ow.'

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Frits Mulder, hoofd verkoop van Ach-
terkamp Bedrijfsopleidingen, ontving
afgelopen maandag de sleutels van de-
ze hybride wagen. Deze is voorzien
van nieuwe technologieën, gebruikt
weinig brandstof, is aerodynamisch
en comfortabel. Hij zal hiermee met
plezier in en buiten de Achterhoek re-
laties bezoeken. Achterkamp Bedrijfs-
opleidingen heeft duurzaamheid

hoog in het vaandel. Het nieuwe
bedrijfsrestaurant bijvoorbeeld is,
net als de gevel van het pand, geheel
voorzien van LED verlichting. Met de
aankoop van een hybride wagen is
eveneens gekozen voor duurzaamheid
en aandacht voor het milieu. 
Autobedrijf Melgers is al jaren advi-
seur van Jan Achterkamp, de hoge ser-
vicegerichtheid spreekt hem erg aan.

Bij het autobedrijf van Vincent en
Theo Melgers kunnen de mensen
terecht voor onderhoud, reparaties en
keuringen, een geavanceerde was-
straat, tanken en de aanschaf van
occasions, evenals nieuwe auto’s. 

Van Vincent Melgers ontvingen Frits
Mulder en Jan Achterkamp de sleutels
en papieren van de nieuwe auto. Daar-
bij mocht Vincent een heerlijke taart
weggeven. 

Meer informatie over beide bedrijven
staat op www.autobedrijfmelgers.nl
en www.achterkamp.nl

Autobedrijf Melgers & Achterkamp Bedrijfsopleiding

Duurzaam Ondernemen

Steenderen - Wederom een samenwerking tussen het Baakse Achterkamp
Bedrijfsopleidingen en Steenderense Autobedrijf Melgers. Met de keuze
voor een nieuwe, duurzame en milieuverantwoorde Toyota Full Hybrid
Prius gaven beide bedrijven aan duurzaam ondernemen hoog in het vaan-
del te hebben.

Frits Mulder krijgt van Vincent Melgers sleutels en een taart, onder goedkeurend oog van Jan Achterkamp.

Deze tocht voor antieke tractoren
wordt door de mooie gemeenten
Bronckhorst en Berkelland gereden. 

De toertocht is circa 40 kilometer
lang. De afgelopen jaren zijn er altijd
150 deelnemende tractoren geweest.

De toertocht wordt onder auspiciën
van de OTMV (Oude Trekker en Moto-
ren Vereniging) afdeling Gelderland
gereden.

Als u mee wilt rijden met deze toer-
tocht kunt u zich vanaf 1 mei opgeven

via telefoon (0575) 55 67 68 of (0575)
55 91 17 (na 18.00 uur) of e-mail: 
TECdeGraafschap@chello.nl o.v.v.
naam-adres-PC-woonplaats deelnemer
en merk/type/bouwjaar tractor. 

Er kunnen maximaal 150 deelnemers
meerijden. Als u meer informatie wilt,
kunt u natuurlijk altijd even bellen of
e-mailen.

"De Graafschap" antieke tractoren

Opgave toertocht

Vorden - Op zaterdag 3 juli wordt alweer de 10e toertocht van Trekker
Evenementen Commissie "De Graafschap" gereden.

The Grolschbusters behoeven nauwe-
lijks nog introductie, maar voor dege-
nen die het afgelopen jaar onder een
steen hebben doorgebracht: Vorig jaar
vierden The Grolschbusters met het
"Beat The Boktor Fest" hun 20-jarig ju-
bileum, samen met 9 andere bands.
Begin dit jaar trad de band samen met
punkrock-legendes U.K. Subs op. Nog
geen maand geleden scoorde de band
een regionale hit met "Blue White Ar-
my", het strijdlied voor voetbalploeg
De Graafschap die prompt na het ver-
schijnen van de single kampioen wer-
den in de eerste divisie. 11 juni van dit
jaar staan The Grolschbusters in De

Melkweg in Amsterdam in het voor-
programma van de Amerikaanse
punkrock-band Bad Religion. In De
Zwaan zullen de Grolschbusters naar
verluidt naast veel oude krakers en
"Blue White Army" ook nieuwe mu-
ziek van de komende cd spelen.

Het voorprogramma is in handen van
de speedrock-formatie Speakerpunch
uit Dordrecht. Naar eigen zeggen staat
de band garant voor "ongecompliceer-
de muziek met ballen waarbij
rock'n'roll hoog in het vaandel staat.
Met energie als hoofdingrediënt vuurt
Speakerpunch een cocktail van groo-
vende riffs, strakke beats en brutale
teksten als een vuistslag uit de pom-
pende speakers." Meer info over konin-
ginnenacht en de busreis naar het
concert in de Melkweg is te vinden op
www.grolschbusters.nl

Grolschbusters
Koninginnenacht-concert

Hengelo - Op donderdagavond 29
april vindt, volgens oeroude tradi-
tie, het jaarlijkse Grolschbusters
koninginnenacht-concert plaats in
Café De Zwaan.

De workshops zijn gewijd aan res-
pectievelijk ‘De Vier Jaargetijden’

(maandag - collage), ‘à la Hundert-
wasser’ (dinsdag - viltstift, ecoline),
‘à la Kandinsky’ (woensdag - ecoline,
inkt) en ‘Extremen’ (donderdag - vilt-
stift, ecoline). Vier losse workshops
14.00 - 16.00 uur, kosten: De work-
shop is inclusief materiaal, koffie,
thee, en iets lekkers. Aantal deel-
nemers minimaal 4, maximaal 8,
opgave via telefoon: 0575 555783 of 
e-mail: joseevanderstaak@hetnet.nl

Workshops in Atelier
Amare
Vorden - Ter gelegenheid van de
komende Kunst10DaagseBronck-
horst geeft Josée van der Staak in
haar atelier aan de Komvonder-
laan 6 in Vorden op vier midda-
gen (10, 11, 12 en 13 mei a.s.) vier
verschillende kleine workshops
tekenen en schilderen.



Start en finish zijn bij de Herberg aan
de Dorpsstraat 10 in Vorden. De rit
voor de auto’s is iets langer dan nor-

maal ( 70 kilometer) en voert de deel-
nemers geheel door de gemeente
Bronckhorst. 

Ongeoefende rijders kunnen mee-
doen op een beginners reglement dat
bij de start (tussen 12.30 en 13.30 uur)
klaar ligt. De rit is uigezet door Jan
Luiten en Erik Kleinreesink.

In Vierakker - Wichmond

Swingen tijdens Koninginnenacht
Wichmond - Vierakker - VAMC De
Graafschaprijders organiseert
zondag 2 mei de ‘Voorjaarsrit’, een
oriëntatierit waaraan iedereen
kan deelnemen.

Van deze ‘terugloop’ was zaterdag-
avond in de N.H. Witmundikerk in
Wichmond niets te merken. Integen-
deel zelfs, want de kerk was tjok- en
tjokvol. Niet om te luisteren naar een
preek maar om getuige te zijn van het
jubileumconcert van Jubal . Een apart
en komisch gezicht wanneer je een
bonte mengeling muzikanten de kerk
ziet binnenkomen. Velen in olderwet-
se kledij, sommigen zelfs met de knip-
muts op. Mannen en vrouwen met
grote pruiken op. De blokfluiters met
een rode zakdoek op het hoofd. En
dan de ‘hoogwaardigheidsbekleder’ ,
dirigent Henk Vruggink, compleet
met hoge hoed. Het leek wel een mo-
deshow. Prachtig om te zien. 

De clou van het geheel? Een muzikale
‘twist’ tussen twee families, de hout-
blazers uit het gemoedelijke platte-
land (Wichmond- Vierakker ) en de ko-
perblazers uit de bruisende stad Zut-
phen. Kees Benard vertelde het ver-
haal en de muzikanten van Jubal ‘ver-
taalden ‘ het muzikaal op vaak komi-
sche wijze. 

De familie van de houtblazers leefde
gelukkig en genoot van het maken
van muziek. Zelfs de boswachter speel-
de hobo. De kleintjes speelden op de
blokfluit ‘Roodborstje tikt tegen het
venster tik - tik ‘. Grootmoeder speelde
op de bas klarinet. Een groot verschil
met de leefwijze van de veelal brutale
mensen in de grote stad Zutphen,
daar woonde één grote ‘koperfamilie’!

De zakenlieden speelden trompet, de
antroposofen (heerlijk die rauwe wor-
tels!) speelden hoorn. Weer anderen
dronken bier en speelden trombone.
En dan had je nog de figuren uit de
flower- power tijd, die zich op de bas
vermaakten. 

De kinderen speelden bariton als uit-
laatklep voor hun emoties. Wanneer
de stadbewoners en de dorpelingen el-
kaar tegen kwamen ging het goed
mis. Middels afkeurende bespottende

muzikale geluiden lieten de families
duidelijk merken dat ze niets met el-
kaar te maken wilden hebben! Er kwa-
men nog meer families opdraven, de
eilandbewoners met hun saxofoon-
muziek, de ‘politiefamilie’, die op slag-
werk de orde probeerde te handhaven!

Het oorspronkelijke stuk ‘Band Land
van Derek Bourgeois Opus 242’ was
door enkele leden van Jubal herschre-
ven en werd uitgevoerd onder de
naam ‘Harmonie aan de IJssel’. 

Echter toen de stadse rapper Jesse, na-
dat hij eerst met de gavel door zijn
aanstaande schoonvader was neerge-
stoken, (hij werd onder grote hilariteit
door de EHBO de kerk uitgedragen!)
toch doorzette en in de kerk met bruid
Roos trouwde, toen was de muzikale
‘oorlog’ afgelopen. Wat restte was een
daverend applaus van het publiek
voor het harmonie- en opleidingsor-
kest, beiden onder leiding van diri-
gent Henk Vruggink en voor de AVM
leerlingen onder leiding van Lucien
Venderink. 

Na de pauze vervolgde Jubal het con-
cert met als thema ’60 jaar muziek’.
Toen bleek opnieuw dat de jubileren-
de vereniging onder de leiding van
Henk Vruggink over veel kwaliteit be-
schikt en van alle muzikale ‘markten’
thuis is. Het publiek waardeerde het
met een staande ovatie. 

Uitgevoerd werden onder meer ‘Milit-
tary Escort van componist H.Bennett,
‘Soldaat van Oranje’ van Rogier Otter-
loo, ‘Briljant Beatles’, in een bewer-
king van Peter Kleine Schaars. ‘Cent
mille chansons’ ooit een grote hit van
Frida Boccara. Jubal besloot met het
spelen van een medley van Robbie
Williams met een duidelijke link naar
het repertoire van Frank Sinatra.

Everdien Berendsen, voorzitter van Ju-
bal, zette deze avond nog een viertal
jubilarissen in het zonnetje te weten
Marietje Berendsen (25 jaar lid), Jea-
nette Altena (25 jaar), Judith Garritsen
(25 jaar) en Hans Paul Bijsterbosch
(12,5 jaar). De jubilarissen ontvingen
behalve bloemen ook een speld met
oorkonde. 

Verder deelde Everdien attenties uit
aan de dirigenten Henk Vruggink en
Lucian Venderink, voorlezer Kees Be-
nard, regisseur Jan Borgman, Henk El-
lenkamp, Robert Klein Lebbink (to-
neel), aan Mira Samberg en Annet
Mokkink (kapsels), Bert van Dijk (licht
en geluid ) en aan Hans Hissink die het
gehele concert op film heeft vast ge-
legd.

Jubilleumconcert muziekvereniging Jubal

Succesvolle muzikale 
'twist 'tussen stad en dorp
Wichmond - De muziekvereniging
Jubal bestaat dit jaar 60 jaar en wil
dit met de gehele gemeenschap
van Vierakker en Wichmond met
een reeks van activiteiten vieren.
De eerste ‘viering’ was gelijk een
topper. ‘Harmonie aan de Yssel ‘,
een prachtige lichtvoetige muzika-
le komedie met oplopende tegen-
stellingen, ontluikende liefde en
‘eind goed, al goed’. Het is een gege-
ven dat het kerkbezoek in Neder-
land met rasse schreden terug
loopt. Her en der worden zelfs ker-
ken gesloten.

De startende vereniging kocht 2 pis-
tons (voorloper van de huidige klari-
netten), 1 es-bas, 1 bariton, 1 ventiel-
trombone en 1 kleine trom. En dat al-
les voor de somma van 1575 gulden!.
Thans zes decennia later bestaat de
vereniging nog steeds. En hoe! De mu-
ziek leeft met als resultaat, thans een
jaar waarin ter gelegenheid van het 60
jarig bestaan tal van activiteiten wor-
den georganiseerd. Dat begon afgelo-
pen zaterdagavond met een jubileum-
concert (zie elders in dit blad). De ups-
en downs wisselden elkaar in de loop
der jaren diverse keren af. Op gegeven
moment had Jubal zelfs de grootste
moeite om het hoofd boven water te
houden. De leeftijd van de muzikan-
ten steeg, met als gevolg dat het leden-
tal drastisch naar beneden ging.

Karin Klein Lebbink heeft zo’n mo-
ment van nabij meegemaakt. Ze is al
30 jaar lid van Jubal . Ook maakte zij
13 jaar deel uit van het bestuur, waar-
van acht jaar als secretaris. Karin: ‘De
positieve ommekeer vond in 1998
plaats. Wij zijn toen actief begonnen
met het werven van nieuwe leden. Dat
speelde zich af toen de basisschool de
Garve van start ging. Daar hebben wij
ons vrij spoedig na de in gebruik-
neming van de school als muziekver-
eniging gepresenteerd. En met succes
want een paar jaar later hadden wij al
een aantal muzikanten in opleiding.
Het opleidingsorkest telt thans circa

20 leden. Henk Vruggink is de inspire-
rende dirigent die er ieder jaar weer in
slaagt om talentvolle muzikanten bij
het harmonieorkest af te leveren. Het
‘grote ‘ orkest staat eveneens onder lei-
ding van Henk Vruggink en telt thans
circa 40 muzikanten. En we groeien
nog steeds’, zo zegt een enthousiaste
Karin Klein Lebbink.

Jubal wordt aangevoerd door een
krachtig bestuur dat momenteel be-
staat uit: Everdien Berendsen voorzit-
ter (zij volgde onlangs Jan Schieven
op), Annette ter Horst secretaris, Firts
Klein Teselink penningmeester en de
leden Jaenette Altena, Joke kamphuis,
Ton Garritsen en Henk Sandberg. Zeer
opvallend dat geen enkel bestuurslid
in Wichmond of Vierakker woonach-
tig is, maar afkomstig zijn uit omlig-
gende plaatsen zoals Baak, Steenderen
en Zutphen. ‘Niet zo verwonderlijk’,
zo vindt Karin Klein Lebbink. Diverse
leden van onze vereniging zijn in de
loop der jaren vanuit hier naar andere
plaatsen verhuisd maar hebben altijd
de binding met onze gemeenschap ge-
houden.

En je weet hoe dat vervolgens gaat,
eenmaal elders woonachtig, blijft
men toch gewoon lid van Jubal. Ster-
ker nog, dikwijls worden mensen in
de nieuwe woonomgeving zo enthou-
siast gemaakt, dat ook zij lid worden.
Persoonlijk voel ik Jubal als een soort

‘tweede familie’.Op een gezellige en
ontspannen manier muziek maken.
Toen ik in 1980 lid werd was Hans
Kraxner dirigent. Ik had al een paar
jaar orgelles gehad, maar ik wilde ei-
genlijk veel liever samen met andere
mensen muziek maken. Dan word je
maar lid van Jubal, zo adviseerden
mijn ouders toen. Ik heb jarenlang
trombone gespeeld, thans ben ik slag-
werker. Dat vind ik ook wel leuk, maar
eerlijk gezegd mis ik de trombone
toch wel een beetje’, zo zegt Karin
Klein Lebbink die richting toekomst
hoopt ooit nog eens het gouden lid-
maatschap- speldje van Jubal te kun-
nen ontvangen! 

Zoals gememoreerd wordt 2010, een
jaar die bol staat van activiteiten. Zo
gaat men van 3 tot en met 5 mei met
jeugdleden in de bossen bij Ooster-
beek op kamp. Vervolgens geeft het op-
leidingsorkest op woensdag 5 mei een
bevrijdingsconcert (Zie Oranjekrant).
Zaterdag 12 juni is er in het Ludgerus
gebouw een reünie, waar men veel
oud- leden hoopt te begroeten. 

Op 27 juni wordt er een zomerconcert
gegeven. Voor 30 oktober staat er een
kringconcert op het programma met
deelname van muziekverenigingen
waarmee Jubal goede contacten on-
derhoudt. 

Op 6 november is er t.g.v. het zestig ja-
rig bestaan een receptie met aanslui-
tend een gezellige avond voor de le-
den. Op 23 januari 2011 geeft Jubal
met medewerking van het Vordens
Mannenkoor een concert in de kerk te
Baak.

60 jaar muziekvereniging 'Jubal '

Een vereniging met bestaansrecht

Wichmond - Wat doen mannen wanneer ze met zijn allen in een café bij el-
kaar zitten? Een biertje drinken en gezellig kletsen met elkaar! Dat ligt im-
mers het meest voor de hand. In de buurtschappen Vierakker en Wich-
mond deden ze dat destijds anders. Daar leidde een dergelijke bijeenkomst
op 26 oktober 1950 tot de oprichting van de muziekvereniging Jubal!

Everdien Berendsen en Jan Schieven

Keurslagers maken hun hamburgers
zelf van voornamelijk mager en puur
rundvlees. Een hamburger van de
Keurslager is daarom een eerlijke,
smaakvolle hamburger en tevens een
gezonde keuze. In vergelijking met
de industriële koelverse hamburgers
(van supermarktketens) zijn de testre-
sultaten van de ambachtelijke Keur-
slager hamburger beduidend beter.
De Keurslager hamburger scoort met
name erg goed op de criteria calo-
rieën, vetgehalte en verzadigd vet, en

dat is beter voor de gezondheid. De
Consumentenbond testte in totaal 22
hamburgers, waarvan 7 koelverse, 8
diepvries en 7 houdbare hamburgers.
In de test werd gekeken naar calo-
rieën, verzadigd vet en zout. De koel-
verse Keurslager hamburger toont
het beste testresultaat.

BESTE WINKELKETEN VER-
KOOPT BESTE HAMBURGER
In 2009 werden de 550 Keurslagers
door de consumenten uitgeroepen tot

Beste Winkelketen van Nederland. De-
ze titel hebben zij met name te dan-
ken aan de goede service, het klant-
vriendelijke en deskundige personeel
en het goede assortiment. Volgens de
Consumentenbond kan de beste ham-
burger van Nederland tot dit assorti-
ment gerekend worden. De beste ham-
burger is dus verkrijgbaar bij de beste
winkelketen. Om deze score te vieren
geldt volgende week (week 17 - 26 april
t/m 1 mei) voor de Keurslager hambur-
ger elke vierde gratis. De vestigings-
adressen van de Keurslagers zijn te
vinden op keurslager.nl

De resultaten van de hamburgertest
van de Consumentenbond zijn te le-
zen in de Consumentengids van mei
2010 en op consumentenbond.nl

Beste hamburger van Nederland 

Keurslager Vlogman
Vorden - In een vergelijkingstest van de Consumentenbond is de ham-
burger van de Keurslagers als beste uit de test gekomen. Dat staat in de
vandaag verschenen Consumentengids. De Consumentenbond advi-
seert te kiezen voor de hamburger van de Keurslager. Een Keurslager
hamburger bestaat uit 100% rundvlees, dit in tegenstelling tot hambur-
gers van supermarkten die ook varkensvlees of kip bevatten.

Ondanks het mooie weer deden er
maar 10 personen aan mee. Er werd
weinig vis gevangen. Waarschijnlijk
was het water nog te koud. De totale
vangst was 940gram. 

Tijdens de wedstrijd werd ieder door
de politie gecontroleerd of ze de visdo-
cumenten bij zich hadden. 

Gelukkig hadden iedereen dit goed
voor elkaar anders kost je dat mini-
maal € 90.00

DE EINDUITSLAG
1. Edwin Bartels 300gram
2. Rob Golstein 240 gram
3. Ab Vruggink 140 gram 
4. Jan Eggink 80 gram
5. Marcel Dekkers 80 gram

Volgende wedstrijd is op 2 mei Berkel te
Lochem ledenwedstrijd met Hengelo.

HSV de Snoekbaars
Vorden - Op zaterdag 17 april werd
ede eerste onderlinge senioren
wedstrijd gevist in de Oude IJssel.
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Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

KENNISGEVING

Vergunning afsteken vuurwerk Dream Fireworks Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 
zij op 11 maart 2010 een aanvraag om een ontbrandings-
toestemming als bedoeld in artikel 3.3.2, derde lid, van 
het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen van Dream
Fireworks uit Enschede.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding 
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en 
verwijderen daarvan vanaf een weiland gelegen nabij het
kasteelVorden aan de Horsterkamp 8-14 teVorden op 
5 juni 2010, van 10.00 uur tot 24.00 uur.
Het betreft een buitenvuurwerk ter opluistering van een
bruiloft, waarvan de afsteektijd is gepland tussen 22.30 
uur en 23.30 uur.

Conform hetVuurwerkbesluit heeft de burgemeester 
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar 
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het 
vuurwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de 
gevraagde ontbrandingstoestemming onder het stellen 
van voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbrandingstoestemming 
kunt u contact opnemen met de heer J. van Hesteren,
tel. (026) 359 87 70, van het Projectteam Vuurwerk.
De ontbrandingstoestemming kan op verzoek 
worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 4 juni 2010 tegen 
dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te 
worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat 
Commissie van advies voor bezwaarschriften en 
klachten, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 
“bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage) 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen.Voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het 
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad 
van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 21 april 2010
nr. 2010-004714/MPM19545

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

BEKENDMAKING

Ontwerp Natuurbeheerplan 2011
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 april 
2010 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2011 vastgesteld.
In het Ontwerp Natuurbeheerplan begrenzen 
Gedeputeerde Staten gebieden waar subsidiëring van
beheer van natuur, agrarische natuur en landschaps-
elementen plaats kan vinden. Inspreken kan vanaf 10 mei 
tot en met 21 juni 2010.

Plan inzien
U kunt het Ontwerp Natuurbeheerplan 2011 inzien 
tijdens kantooruren op de volgende adressen:

Industrieweg-Oost 21 te Elst

Dr. Grashuisstraat 8 te Zelhem

Linie 570 te Apeldoorn

Markt 11 te Arnhem
U kunt het ontwerpplan ook digitaal raadplegen op:
www.gelderland.nl/natuurbeheerplan.

Hoe kunt u inspreken?
Inspreken kan schriftelijk onder vermelding van 

6800 GX in Arnhem.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
U ontvangt per post een ontvangstbevestiging van uw 
inspraakreactie. Uiterlijk oktober 2010 ontvangt u de 
inspraaknota. Hierin kunt u lezen wat er met uw 
zienswijze is gebeurd.

Meer informatie
Het Ontwerp Natuurbeheerplan 2011 is te vinden
op de website van de provincie Gelderland,
www.gelderland.nl/natuurbeheerplan. Daar is ook vanaf 
begin mei informatie te vinden over de inloop en 
informatieavonden.

Vragen

van de woensdagen.

Arnhem, 22 april 2010
zaaknr. 2010-005550

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

Ter kennismaking
20% KORTING

op de 1e gelaatsbehandeling



Vocaal Kwartet Ruurlo zal een speciaal
voor deze gelegenheid gecomponeer-
de ‘Ode aan Starings Wildenborch’
brengen. De tekst is van Arjen van Gijs-
sel, de Ruurlose schrijver en bedenker
van de Jonker Joost strip. De muziek is
gecomponeerd door Carina Numan.
Als dirigent van het Meidenkoor Ruur-
lo en muziektheaterdocent bij Grid in
Doetinchem is zij erg thuis in het
componeren en arrangeren van mu-
ziek. Het Vocaal Kwartet Ruurlo, be-
staande uit Carina Numan (sopraan),
Rita Eriks (alt), Arjen van Gijssel (te-
nor) en Hans Sportel (bas), zal het lied
a-cappella en vierstemmig op Pinkster-
maandag ten gehore brengen. Arjen
van Gijssel: ,,De tekst is een eerbetoon
aan Staring als stichter van het huidi-
ge cultuurlandschap van de Wilden-
borch. Hij was immers naast dichteren
schrijver een uitstekend landman. 

Hij heeft de rijke historie van de Wil-
denborch in ere hersteld. Een historie
van ridders, strijd en opstand. Het is
fantastisch om te bedenken dat Sta-
rings oeuvre, bijvoorbeeld deJaromir-
cyclusdaar is ontstaan. En dat ook te-
genwoordig een Staringer weer de
scepter zwaait. Ik vind het heel bijzon-
der dat Jennine Staring-van der Plas-
scheook schrijver is, net als haar voor-
vader. Dat heb ik allemaal in het ge-

dicht proberen te verwerken.” De tui-
nen zijn op 23 en 24 mei geopend van
10.00 tot 17.00 uur. De optredens van
het Vocaal Kwartet Ruurlo vinden op
Tweede Pinksterdag, 24 mei, tussen
11.30 en 13.30 uur plaats.

DE TEKST VAN HET GEDICHT
LUIDT:
ODE AAN STARINGS
WILDENBORCH

Uit water, lucht, de aard’ en ‘t vuur
Schiep de Schepper de natuur
Met liefde, inzicht en vernuft
Bracht Staring ’t in cultuur

Een bron van leven sloeg hij aan 
Van eeuwen voor zijn tijd
Een plaats waar menig mensentraan
Geplengd werd in de strijd.

Een bron van liefde sloeg hij aan
Van eeuwen nog nadien
Een plaats waar talrijk nageslacht
Het levenslicht zou zien

Een bron van kunsten sloeg hij aan
Voor d' eeuwigheid gebouwd
Een plaats waar Jaromiruit Praag
aan't papier werd toevertrouwd.

Nog altijd bron van Starings zorg
Het wonder van de Wildenborch!

Primeur in tuinen kasteel Wildenborch

Vocaal Kwartet Ruurlo componeert ode aan Staring
Ruurlo - Tijdens de Pinksterdagen (23/24 mei) zijn de tuinen van Kasteel
Wildenborch in Vorden weer opengesteld voor publiek. Mede dankzij de
muzikale inbreng van het Vocaal Kwartet Ruurlo waren de Wildenborch-
se open tuindagen vorig jaar een groot succes. Bewoonster Jennine Sta-
ring is daarom erg enthousiast dat onder andere het Vocaal Kwartet
Ruurlo opnieuw zijn muzikale opwachting in de tuinen zal maken. Hele-
maal omdat er dit jaar sprake is van een primeur.

Het Vocaal Kwartet Ruurlo zal het lied a-cappella en vierstemmig op Pinkstermaandag in de kasteeltuin ten gehore brengen.

Eerst bezoeken ze de Tingieterij ‘t
Oude Ambacht, waar ze uitleg en een
rondleiding krijgen. Daarna maken ze
een prachtige boottocht met Rederij
Hertog Jan. Tijdens de vaart kan men
genieten van een heerlijke scheeps-
lunch. De terugtocht zal gaan door de
bloeiende Betuwe. Ze sluiten de dag

af met een 3-gangendiner en een
drankje. Het bedrag vooraf storten op
rekeningnr. 498045323 van de pen-
ningmeester van de PCOB te Vorden.
Opgeven bij de bestuursleden mw. G.
Wullink (tel. 551796) en dhr. G. Brum-
melman (551701).

KOFFIEMORGENS
Na de geslaagde treffens van vorige
jaren volgen dit jaar ook weer de kof-
fiemorgens bij Hotel Bakker te Vorden
en wel op donderdag 24 juni, 22 juli
en op 26 augustus.

Uitstapje PCOB 26 mei
Vorden - Het vertrek is om 9.00 uur
precies vanaf het Dorpscentrum.
Na een prachtige tocht arriveert
men in Alphen (land van Maas en
Waal), waar wordt getrakteerd op
koffie met gebak.

'Badkamerverbouwingen duren ge-
middeld zo'n drie weken, en vooral als
je een gezin met kinderen hebt, is het
erg onhandig om niet thuis te kunnen
douchen. Daarom kan ik vanaf nu op
eenvoudige wijze een mobiele douche
plaatsen, zodat je niet met je toilettas
de deur uit hoeft.' De douchecel is op
eenvoudige wijze te plaatsen, en kan
in principe overal worden neergezet.
De enige vereiste is een wateraanslui-
ting. Maar dit is niet de enige service
die Van der Horst biedt. 'Als iemand
een nieuwe badkamer wil, dan ga ik sa-
men met de klant naar de leverancier',
aldus de ondernemer. 'Zodoende kan
ik ze goed adviseren en op weg helpen
naar hun droombadkamer, binnen het
gewenste budget.' Van der Horst haalt
meestal voor één klus alle materialen
bij dezelfde leverancier. 'Dan kom je
minder snel voor onaangename verras-
singen te staan en kan ik waarmaken
wat ik mijn klanten beloof.'

VEELZIJDIGHEID
Een Klussenier staat bekend om zijn
veelzijdigheid, zo ook Van der Horst:
'Ik pak verbouwingen aan van A tot Z.
Dat zijn niet alleen badkamer- en keu-
kenverbouwingen, maar ook repara-
ties en metselwerk, of zelfs een com-
plete uitbouw.' 
Met zijn jarenlange ervaring in de
bouw heeft Van der Horst alle ingre-
diënten in huis om klussen tot een
goed einde te brengen. 'Dat ik ben aan-
gesloten bij de Klussenier is natuurlijk
gunstig voor de naamsbekendheid,
maar belangrijker is dat ik op deze
manier altijd goede en snelle service
kan bieden.' Bovendien staat de fran-
chiseorganisatie voor vakmanschap
en kwaliteit. 'Maar ik ga verder dan
dat; graag adviseer ik de klant al in de
beginfase over de te gebruiken materi-
alen.'

Klussenier André van der Horst
't Spiker 45
7231 JM Warnsveld
0575-529125
06-48957044
www.allroundklussenbedrijf-

andrevanderhorst.nl
a.vanderhorst@klussenier.nl

Badkamerverbouwingen verlopen prettiger met Klussenier André van der Horst:

Gratis mobiele douche

Warnsveld - Douchen bij de buren is niet meer nodig dankzij de nieuwe
gratis service van de Warnsveldse Klussenier André van der Horst. 

Douchen bij de buren is niet meer nodig als André van der Horst komt verbouwen.

Op dinsdag 4 mei 2010 vindt de
jaarlijkse herdenking plaats van
hen die gedurende en sinds de
Tweede Wereldoorlog in het belang
van het Koninkrijk zijn gevallen.

Het Comité 4 Mei heeft in samenwer-
king met de Raad van Kerken het pro-
gramma voor deze herdenking als
volgt samengesteld:

19.00 Herdenkingsbijeenkomst in de
hervormde dorpskerk te Vor-
den met medewerking van het
Vordens Mannenkoor. 
Daarna op eigen gelegenheid-
vertrek naar de Algemene be-
graafplaats van Vorden. 

19.50 Vertrek vanaf de poort van de
begraafplaats naar de graven
van de geallieerden. 

20.00 Twee minuten stilte, aangege-
ven door een hoornsignaal. 

20.02 Last Post gevolgd door kransleg-
ging door: 
- het gemeentebestuur van

Bronckhorst 
- het Comité 4 Mei Vorden 
- Raad van Kerken van Vorden 
- Scouting Vorden 
- Ray Harris op het graf van zijn

in Vorden gesneuvelde vader,
gevolgd door: 

- het Engelse Volkslied ter ere
van de aldaar gelegen gesneu-
velde engelse soldaten 

- Het Vordens Mannenkoor
zingt het lied "Boven de Ster-
ren" 

- Persoonlijke bloemenhulde
door de overige aanwezigen
(met kinderen) 

Tot slot zingen we gezamenlijk
het eerste couplet van het Wil-
helmus. 

Vanaf 19.45 tot 19.58 luiden de klok-
ken van de kerken in Vorden. 
Het comité verzoekt iedereen
om vanaf 18.00 de vlag halfstok
te hangen. 

Het gemeentebestuur heeft de horeca onder-
nemers verzocht om buitenreclame te doven
en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking
uitsluitend de officiële Nederlandse radio-
zenders aan te hebben. 

PS 
STILLE TOCHT 
Voorheen was het
gewoonte om elke
vijf jaar een stille
tocht te houden
vanaf de Dorps-
kerk tot aan de
Algemene Begraaf-
plaats. Na intern overleg, en gezien de
geringere meerwaarde hiervan, is be-
sloten om dit met ingang van het jaar
2010 achterwege te laten.
Vanaf dit jaar zullen dus de volgende
stille tochten steeds vanaf het hek van
de Algemene Begraafplaats gehouden
worden. 

Dinsdag 4 mei Dodenherdenking Vorden
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Rayonbeheerder Albert Luttikhuis en
vrijwilliger Jan Olthof van Staatsbos-
beheer waren niet helemaal tevreden
met de kwaliteit van deze aansluitin-
gen en de promotie van het parcours.
Ze hebben daarom het initiatief geno-
men om een aantrekkelijke Slangen-
burgroute aansluiting te maken die
op zaterdag 24 april geopend wordt
door de burgemeesters van de ge-
meenten Doetinchem en Bronckhorst.
Inmiddels heeft Anja Nijssen, bos-
wachter bij de Staatsbosbeheer de
taak van Albert Luttikhus overgeno-
men. De Slangenburgroute is in totaal
16 kilometer lang met 2 parkeerplaat-
sen voor paardentrailers en halverwe-
ge de route een halteplaats met pick-
nick gelegenheid. Deze route gaat ge-
heel over zand- en bospaden en is zeer
geschikt door de sportieve paardenge-
bruiker.

Vier jaar na de opening van het Haank
Heide parcours is er een nieuwe aan-
sluiting gemaakt met de onlangs ge-
reed gekomen Slangenburgroute.
Staatsbosbeheer geeft met de inrich-
ting van deze nieuwe route opnieuw
een impuls voor het paardentoerisme.
Anja Nijssen en Jan Olthof: "We heb-
ben allemaal belang bij goede routes
door de Achterhoek. Er liggen er al
heel wat, maar de inrichting kan be-
ter. Veel routes gaan nog te veel over
asfaltwegen. Met uitgekiende aanpas-
singen moet dat verbeteren" menen
ze. "Dit is een parcours zoals het hoort.
Een zandweg met hindernissen en
breed genoeg om uit te kunnen wij-
ken. Dit is een veilige route waar toe-
risten graag op af zullen komen. Als al-
le Achterhoekse wegen het karakter
van de Slangenburgroute krijgen,
wordt het hier een paradijs voor rui-
ters en menners, oordelen ze. In Gel-
derland worden naar schatting zeker
vijftigduizend paarden en pony's ge-
houden. Ook in de Achterhoek groeit
het aantal fors. Economisch gezien is
de paardenhouderij hier al belangrij-
ker dan de pluimveesector. Nieuwe
routes moeten het 'paardentoerisme'
stimuleren. Liefhebbers van de paar-
densport houden van het ouderwetse
Achterhoekse landschap. Ze willen zo
veel mogelijk bospaadjes en onverhar-
de wegen. Ze willen er in de vrije na-
tuur op uit kunnen trekken met hun
paarden. Jan Olthof: "Het is nu al zo
dat toeristen van buiten de Achter-
hoek met hun paard en soms hun
menwagen naar de Achterhoek ko-
men om hier te rijden. Ze vinden het
prachtig. En ze willen een paar dagen
blijven, als er maar plek is waar hun
paard kan overnachten en verzorgd
wordt. Allerlei typen ondernemers
kunnen hiervan een graantje meepik-
ken. We hebben dan ook de nieuwe
Slangenburgroute opgezet met de we-
tenschap, dat de mensen na hun reis
naar de Achterhoek behoefte hebben
aan een aantal voorzieningen. Zo is er
op het meest Zuidelijke deel van de

route een parkeerplaats bij kasteel de
Slangenburg (foto 1) en bij het meest
Noordelijke punt bij pensionstal De
Lange Willem (foto 2). Vanaf deze pen-
sionstal kan met direct het Haank Hei-
de parcours oprijden (foto 3). Hierin
zijn tal van hindernissenen en een
spectaculaire waterpartij opgenomen
(foto 4). Na het verlaten van het par-
cours is er halverwege een halteplaats

met waterpomp en picknickbank (foto
5). Aansluitend kan de nieuwe Slan-
genburgroute (foto 6) gevolgd worden.
Voor de aanleg van dit nieuwe deel is
ruim 3000 m3 zand ingebracht, tallo-
ze boomwortels gerooid en rustpun-
ten gecreeerd. 
De sfeer in de omgeving van de Slan-
genburg heeft iets adelijks, zeker wan-
neer je via de kasteel oprijlaan het kas-
teel nadert. Je proeft de rijke historie
van dit gebied en wanneer je er oog
voor hebt zie je dat het landgoed in
een bepaalde symetrie is aangelegd.
Hier sluit de Slangenburg route aan
op het Duits-Nederlandse netwerk van
Grenzeloos Paardrijden in Euregio
Rijn-Waal.

Opening nieuwe paardenparel op 24 april

Slangenburgroute moeten toerist lokken

In het voorjaar van 2006 is door zo'n twintig vrijwilligers van 'Onder de
Zweppe', de Landelijke Rijvereniging Zelhem en de Zelhemse Onderne-
mers Paardentoerisme het Haank Heide parcours aangelegd op en om
een terrein van Staatsbosbeheer nabij de Slangenburg. Het sportieve
Haank Heide parcours is 4,5 kilometer lang en sluit aan op landelijke rui-
terpaden, die op hun beurt weer in verbinding staan met buitenlandse
wegen.

Sportcentrum AeroFitt aan de Winkel-
skamp werd 23 augustus 1997 ge-
opend. De eigenaren Remge Vink was
toen 22 jaar en Wilma Jansen 23 jaar.
In 2002 werd Remge’s vader Rem Vink
ook mede-eigenaar en samen vormt
het drietal de directie van het sport-
centrum. Vanaf het begin heeft Aero-
Fitt gekozen voor een formule waarbij
klantvriendelijkheid, deskundigheid
en betrokkenheid van het personeel
zéér hoog in het vaandel staat. In de
eerste jaren hebben Remge en Wilma
veel energie gestoken in de bouw, ver-

bouwing en nieuwbouw. “Wij hebben
zelf heel veel gedaan, maar we hebben
ook veel steun gehad van kennissen,
familie en vrienden. Die hebben ons
prima geholpen”, kijken Remge en
Wilma tevreden terug. De eerste vijf
jaar was er volop bedrijvigheid met
bouwen en verbouwen. Er werden gro-
te en kleine klussen aangepakt zoals
enkele hallen en interne verbouwin-
gen. Inmiddels beschikt AeroFitt over
een pand van 2500 vierkante meter. 

Bij de start had het sportcentrum geen

personeel in dienst, maar al snel wa-
ren er vier medewerkers en veel vrij-
willigers die Remge en Wilma onder-
steunden. Door de jaren heen begon
het bedrijf erg goed te lopen en kwam
er meer personeel. Vooral de laatste
zes jaar is er veel personeel bijgeko-
men. Op dit moment werken er in
Hengelo veertig medewerkers inclu-
sief parttimers. In de afgelopen jaren
is er ook veel veranderd in apparatuur
en automatisering. “Zonder compu-
ters kunnen we niet meer werken. We
zijn begonnen met één computer en
nu hebben we er vijftien. We gebrui-
ken computers vooral voor het begelei-
den en het volgen van klanten”, zeg-
gen Remge en Wilma. 
Het tweetal is heel blij met de mede-
werkers. “We hebben een gouden
team. Ook de klanten merken dat en
zeggen dat ook. Dit vinden we ook veel

belangrijker dan het gebouw”. Sport-
centrum AeroFitt heeft dan ook wei-
nig last van personeelsverloop. De eer-
ste mensen vanaf het begin zijn er bij-
na allemaal nog. Het management in-
vesteert en besteed veel aandacht aan
het personeel. “Dat moet je ook doen
en tijd voor vrij maken. Wij zelf heb-
ben ook niet het idee dat we de baas
zijn. Wij zijn en voelen ons ook, net als
iedereen, collega’s”. Door de groei van
het bedrijf is de laatste zes jaar het ac-
cent gelegd bij de medewerkers zelf.
Er wordt gewerkt met diverse afde-
lingsmanagers en samen zijn ze ver-
antwoordelijk. “Je kunt alles niet meer
zelf doen. Daarom is het belangrijk
dat je goede mensen hebt die dit kun-
nen doen”. 

Sinds januari 2010 heeft AeroFitt het
sportcentrum Health Spa Ryokan De
Bronsbergen in Zutphen overgeno-
men. Marco Jansen is er bedrijfsleider.
Vanaf oktober vorig jaar is AeroFitt be-
zig geweest met de voorbereidingen.
“We hebben daar veel werk mee ge-
had, vooral ook om de rode draad en
de visie van AeroFitt Hengelo erin te
krijgen”. Een belangrijke reden voor
de overname in Zutphen is geweest
het aanwezige zwembad en de sauna.
“Het geeft extra meerwaarde voor on-
ze klanten, zowel in Zutphen als in
Hengelo”. Inclusief parttimers werken
er in Zutphen twintig medewerkers. 

Verder is AeroFitt Hengelo bezig met
een tweede nevenvestiging in Didam.
Een bestaand pand wordt verbouwd
tot een sportcentrum met een opper-
vlakte van 2750 vierkante meter. “Bart
Thüss wordt mede-eigenaar van dit
sportcentrum. Het streven is om het
in september 2010 te openen”. Afhan-
kelijk hoe het sportcentrum gaat lo-
pen is het de bedoeling dat er zo’n
veertig medewerkers komen te wer-
ken. In het sportcentrum komt ook
een speedsoccerbaan (voetbalveld met
boarding). De medewerkers die werk-
zaam zijn in Hengelo, blijven daar
ook. “Dat is de kern en die moet intact
blijven. Het zijn ook de vertrouwde ge-
zichten voor de klanten. We kijken
met plezier terug op die 12,5 jaar. We
gaan fluitend naar het werk”, zeggen
Wilma en Remge. “We hopen dat we
de klanten in al die jaren ook dit ple-
zier hebben kunnen geven”.

"We hebben een gouden team medewerkers"

Sportcentrum AeroFitt bestaat 12,5 jaar

Hengelo - Sportcentrum AeroFitt in Hengelo bestaat 12,5 jaar. In de afge-
lopen jaren is er veel veranderd in het bedrijf, maar kwaliteit en service
zijn altijd gebleven. Samen met het personeel is er gewerkt aan een bloei-
end bedrijf dat flexibel is en inspeelt op allerlei maatschappelijke ontwik-
kelingen. AeroFitt ziet dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet en
heeft sinds kort een nevenvestiging in Zutphen en met ingang van sep-
tember ook een vestiging in Didam.

De directie van AeroFitt: links Remge Vink, Wilma Jansen en Rem Vink.

Het programma wordt tussen 20.00 en
22.00 uur uitgezonden en is te beluis-
teren via de frequenties van Radio Ide-
aal op FM 105.1, 105.4, 105.8, 106.5 en
107.7, op de kabel in de hele Achter-
hoek en Liemers en via de livestream
op www.ideaal.org. Het programma
wordt live uitgezonden vanuit zaal/ ca-
fé de Mallemolen in Zelhem. U kunt
de uitzending bijwonen. De entree is
gratis. 

De muzikale omlijsting op deze avond
wordt verzorgd door de band ‘De
Draad Kwijt’, een kwartet bestaande
uit Justin Stuart – Gitaar & Vocals, Je-
roen Pubben – Piano, Gitaar & Vocals,
Matthijs Barnhoorn - Basgitaar, Gitaar,
Viool, Mandoline & Vocals, Jelle Spex-
goor – Drums, Percussie & Vocals, Af-
wisselend nemen ze allemaal de lead-
vocals voor hun rekening, waarbij de
andere bandleden de backingvocals
verzorgen.

Bekendmaking winnaar
Battle Of The Bands

Bronckhorst - In de strijd om de titel ‘De beste live band van de regio’, ge-
organiseerd door het live radioprogramma Live@ideaal.org wordt woens-
dagavond 28 april de winnaar van de ‘Battle’ bekend gemaakt. Voorzitter
van de live-vakjury, Alain Cascoine, zal dan uit de drie finalisten Moon-
Yard, Deanmoore en Van Oorsprong een winnaar aanwijzen. Mede door
diverse sponsoren is het prijzenpakket voor de winnaar een cd-single op-
name, een videoclip, fotoshoot en een optreden op het muziekfestival Zel-
hem aLive.
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Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs. 

Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

KUNST PROEVEN
Kaartclub het Klaverblad
gaat in Zelhem . . .

Voor meer informatie zie www.huislijn.nl, www.achterkampvastgoed.nl en www.jaap.nl

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973

HENNENDALSEWEG 8 HUMMELO
Tegen de bosrand op een toplocatie in het mooie
Hummelo ligt deze royale goed onderhouden vrij-
staande woonboerderij met kantoor en garage
met werkplaats c.q. hobbyruimte, tuinhuis, erf ver-
harding, tuin en perceeltje weiland. Totale opper-
vlakte 5110 m2. Ligging: buiten de bebouwde kom
met aansluiting op alle nutsvoorzieningen met rui-
me parkeergelegenheid op eigen erf; traditioneel
gebouwd met vloer -, dak en muurisolatie en vol-
ledig dubbele beglazing, in spouw uitgevoerde
muren, pannen dak, hardhouten kozijnen, deels
houten  en deels betonvloeren, met gedeeltelijke
vloerverwarming, convectorputten en 2 combi
verwarmingsketels (merk ATAG). Indeling: Entree,
hal kantoorruimte, berging, grote open woonkeu-
ken (circa 35 m2) met inbouwapparatuur, grote
woonkamer (65 m2) met schuifpui en open
haard, grote slaapkamer met inbouwkasten en
een grote luxe badkamer met jaquzzi en vaste trap
naar verdieping met ruime overloop, 2 slaapka-
mers met inbouwkasten, grote zolderruimte en
een 2e complete badkamer. Vliering bereikbaar
met een luik op de overloop. Totale inhoud ruim
1000 m3. woonoppervlak circa 280 m2. Op de
aangeboden locatie rust de bestemming wonen
met bedrijfsbebouwing. Voorheen was hier een
aannemersbedrijf gevestigd. Aanvaarding in over-
leg. Vraagprijs op aanvraag.

BRONKHORSTERWEG 49 STEENDEREN
Vrijstaande woning met garage en tuinhuisje op
een kavel van 462 m2. Bouwjaar: 1993 Inhoud:
435 m3. afmeting garage 6 bij 3 meter. Indeling:
entree, hal, toilet, meterkast, trapopgang, ruime
L kamer, woonkeuken met Alno inbouwkeuken
met o.a. Pelgrim Gaskookplaat en Wasemkap,
Scholtes combi-magnetron en bijkeuken met
wasmachineaansluiting en C.V. ruimte. Verdie-
ping: Overloop, inloopkast, badkamer met toilet
en wastafel, 3 slaapkamers. Via een vlizotrap op
de overloop is de zolder bereikbaar. Hier bevindt
zich ook de mechanische afzuiging. De woning is
voorzien van spouw- vloer- en dakisolatie en
dubbel glas en heeft een laag energieverbruik.
(voorschot € 94,00 per maand) Ligging: nieuw-
bouwwijk Het Paradijs met aan de voorzijde vrij
uitzicht op gemeente plantsoen. De tuin( met vij-
ver) achter de woning  biedt veel privacy en ligt
op het Zuid-Westen. Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs: € 349.000,00 k.k.

TE KOOP TE KOOPTE KOOP

DE BONGERD 2 STEENDEREN
Gunstig gelegen appartement in een kleinscha-
lig appartementencomplex. Centrale entree met
intercom systeem. Indeling: grote woonkamer,
keuken.
Ruime slaapkamer met badkamer, toilet, ber-
ging en een hobby kamer eventueel te gebrui-
ken als logeerkamer. In de berging staat de C.V.
ketel en is een aansluiting voor de wasmachine.
Vanuit de woonkamer is er toegang naar de bij-
behorende tuin.
Bouwjaar van het appartement is 1996. Als be-
woner van “De Bongerd” kunt u desgewenst te-
gen betaling gebruik maken van de zorgverle-
ning. Tevens staat het dienstencentrum met
dagverzorging en fysiotherapie ter beschikking
en beschikt het centrum over een multifunctio-
nele ruimte waar ontmoetingen en soos - activi-
teiten kunnen plaatsvinden.
Aanvaarding: direct
Vraagprijs: € 182.500,00 k.k.



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 17 van
26 april t/m 1 mei 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Koninginnedag geopend van 08.00 - 18.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN

2 hele broden

2 hele broden

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

KKoonn ii nngg ii nnnneeddaagg ggeeooppeenndd   

vvaann   0088 ..0000   --   1188 .. 0000   uuuurr



Onze zwembadmedewerkers wensen u veel zwemplezier en staan graag voor u klaar in de baden!
Meer informatie over de gemeentelijke zwembaden vindt u ook op www.bronckhorst.nl.

Veel zwemplezier gewenst

een publicatie van de gemeente Bronckhorst

Gemeentelijke zwembaden zijn weer open!
Wat hebben wij voor u in petto?

Onlangs zijn de gemeentelijke zwembaden in Hengelo,
Hummelo en Steenderen open gegaan. Het zonnetje schijnt
alweer regelmatig en de temperatuur loopt langzaam op.
Het kan bijna niet anders of het gaat kriebelen bij u of de
kinderen. U heeft vast zin in een frisse duik in ons helder-
blauwe water. Op deze pagina vindt u meer informatie over
onze baden.

Baden
De drie gemeentelijke openluchtzwembaden zijn Het
Elderink in Hengelo, het Hessenbad in Hummelo en het
Burg. Kruijffbad in Steenderen. Hieronder vindt u enkele
bijzonderheden over de baden. Wij begroeten u graag gauw! 

Het Elderink in Hengelo 
• peuterbad, maximale diepte 40 cm, met spuitbeest en

reuzenpaddenstoel
• ondiep bad met bruisbank, spuitslang en kanon, 

diepte 40 tot 140 cm
• wedstrijdbad met 1m en 3m springplanken, 

diepte 1.80 tot 3.80 meter
• zonneweide met beachvolleybalveld, grote zandbak en

verschillende speeltoestellen
• overdekte en verwarmde kleedkamers,warme douches en

afsluitbare kluisjes
• overdekte restorette
• een groot terras met tafels, stoelen en parasols
• diverse spellen, zoals tafeltennis, reuzendamspel en

mens-erger-je-niet
• tafelvoetbalspel, overdekt 

Hessenbad in Hoog-Keppel
• rond kleuter- en peuterbad, diepte 10 tot 40 cm
• ondiep bad met grote en kleine glijbaan, diepte 40 tot 90 cm
• wedstrijdbad, diepte 1.10 tot 2.10 meter
• ligweiden
• speeltoestellen
• sportactiviteiten (volleybal, basketbal en voetbal)
• kleedkamers
• kiosk

Burg. Kruijffbad in Steenderen
• kleuterbad
• ondiep bad
• diep bad
• ligweiden
• speeltoestellen
• sportfaciliteiten (tafeltennis, vollebal en voetbalveldjes)
• springkussen
• kleedkamers
• kiosk
• ligbedden en parasols

Openingstijden en tarieven
Burg. Kruijffbad, 
Prins Bernhardlaan 3, Steenderen, tel. (0575) 75 05 83
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie 

open van 13.00 - 20.00 u 
dinsdag   9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
woensdag 9.00 - 17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
vrijdag 9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Hessenbad, 
Monumentenweg 32, Hoog-Keppel, tel. (0575) 75 05 82
maandag 13.00 - 17.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u en 19.30 - 21.00 u 
woensdag 7.00 - 17.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u en 19.30 - 21.00 u 
vrijdag 7.00 - 17.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Het Elderink, 
Elderinkweg 1, Hengelo (Gld), tel. (0575) 75 05 81
maandag 13.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
dinsdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
woensdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
vrijdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Tarieven normaal
Dagkaart volwassene € 3,50
Dagkaart jeugd € 2,50
Avondzwemmen v.a. 18.00 u € 2,30
Abonnement volwassene € 56,00
Abonnement jeugd € 39,00
Abonnement 65+ € 47,00
Gezinsabonnement € 128,00
10 badenkaart volwassene € 31,50
10 badenkaart jeugd € 22,50
Zwemleskaart (abonnement verplicht) € 54,00

• Volwassen: vanaf 18 jaar 
• Jeugd: 3 t/m 17 jaar
• Kinderen t/m 2 jaar gratis 

Zwemlessen
Alle drie de baden bieden zwemlessen aan. In ons waterrijke
Nederland is het natuurlijk erg belangrijk de fijne kneepjes
van het zwemmen onder de knie te krijgen. Deskundige
zwemonderwijzers leren de zwemvaardigheden aan jong en

Andere bijzondere activiteiten in 2010
Zwem4daagse
Ook dit jaar kunt u in weer meedoen aan de zwem4daagse.
Tijdens deze week staan de baden bol van gezellig zwem-
plezier en vele activiteiten. 

• Het Elderink 21 t/m 25 juni 2010
• Burg. Kruijffbad 7 t/m 11 juni 2010
• Hessenbad 25 (2e pinksterdag) t/m 28 mei

Instuif zwemvaardigheidsdiploma's Het Elderink 
Na het behalen van het C-diploma heeft een kind een
paspoort voor levenlang zwem- en waterplezier. Dit paspoort
biedt ook toegang tot het volgen van de vervolgdiploma's, de
algemene en specifieke zwemvaardigheidsdiploma's. 
Op 6 en 7 mei houdt zwembad Het Elderink een instuif en kan
de jeugd kennis maken met de zwemvaardigheidsdiploma's
snorkelen, survival, balvaardigheid, (plank)springen,
synchroonzwemmen, wereldzwemslagen en zwemvaardig-
heid 1, 2 en 3. Neem voor meer informatie over deze instuif
contact op met het personeel van het zwembad, 
tel. (0575) 75 05 81.  

Schoolsportdag Burg. Kruijffbad
Op 17 juni 2010 houden de basisscholen in Steenderen een
speciale schoolsportdag in het Burg. Kruijffbad.

Hessenbad in Hummelo bestaat 40 jaar!
Dankzij een succesvolle actie vanuit de bevolking en na een
voorbereidingsperiode van ruim twee jaar opende precies 
40 jaar geleden (op 25 april 1970) het Hessenbad de poorten
met een feestelijke happening. 

Geschiedenis
Enkele jaren daarvoor moest het voormalige zwembad aan
de Oude IJssel in Laag-Keppel worden gesloten in verband
met waterverontreiniging. Een commissie stelde zich tot
doel een nieuw zwembad binnen de gemeentegrenzen van
Hummelo en Keppel te realiseren. In 1967 zamelde een
groep vrijwilligers in Hummelo, Voor- en Achter-Drempt,
Hoog- en Laag-Keppel en het buurtschap Eldrik geld in voor
de realisering van de bouw. Deze actie met de naam 'Vul de
Ton', verwijzend naar het streefbedrag van 100.000 gulden,
slaagde ruimschoots: de opbrengst was maar liefst
102.346,23 gulden. Het resterende bedrag van circa  500.000
gulden dat nodig was, inclusief de grondkosten werd door
de gemeenteraad beschikbaar gesteld.

Heeft u nog oude knipsels of foto's? 
De medewerkers van het Hessenbad willen in dit jubileum-
jaar aan de hand van foto's, krantenknipsels en andere
materialen uit de beginjaren, de (ontstaans)geschiedenis
van het zwembad zichtbaar maken. Wij doen hiermee een
oproep aan u om daarvoor materiaal beschikbaar te stellen.
Wilt u ons helpen de historie van het zwembad te laten
herleven, neemt u dan contact op met José Postmaa van 
het bad, tel. (0314) 38 25 33 of via e-mail
j.postmaa@bronckhorst.nl.

oud. Meerdere keren per week geven zij ('s middags)
zwemlessen. Voor informatie over de zwemlessen kunt u
contact opnemen met het personeel van het desbetreffende
zwembad.



In 2009 heeft de gemeente weer vele activiteiten verricht.
De plannen stonden in de begroting en natuurlijk is het
dan belangrijk na afloop van het jaar de balans op te
maken. Dit doen we in de jaarrekening. Onlangs stelden b
en w de jaarrekening 2009 vast. De raad bespreekt deze in
mei. In de jaarrekening staat op een rij welke inkomsten
de gemeente in 2009 had en welke uitgaven en investerin-
gen we hebben gedaan. Ook geeft de jaarrekening een
overzicht van de vermogenspositie van de gemeente. Het
is één van de taken van de gemeenteraad toezicht te
houden op het financieel beheer door b en w. De jaarreke-
ning geeft daar het inzicht in. Hieronder vindt u meer
informatie over de gemeentelijke financiën in 2009.

Inkomsten en uitgaven
De tabel Baten en lasten geeft een overzicht van de begrote
inkomsten en kosten en wat we daadwerkelijk binnenkregen
en uitgaven. De begroting bedroeg in 2009 (na wijzigingen, de
omvang nam in dat jaar incidenteel toe met ca. 37 miljoen
euro door de verkoop van onze NUON-aandelen en deze zijn
toegevoegd aan het eigen vermogen) circa 108 miljoen euro.
De jaarrekening, waarin het resultaat staat van 2009, laat
een tekort zien van 688.000 euro, waar we in de begroting
een overschot van 240.000 euro voorzien hadden. “Een heel
fors verschil”, zegt Ab Boers, wethouder financiën, “en dat
heeft een aantal oorzaken. Zo konden we minder kosten
toerekenen aan grondcomplexen (door de gemeente uitgege-
ven bouwpercelen) dan verwacht en verwerkten we in deze
jaarrekening nagekomen kosten van in voorgaande jaren
afgesloten complexen. Hier is een tekort van 800.000 euro
ontstaan. Dit heeft met name te maken met de economische
recessie waarin we verkeren. De crisis zorgde er ook voor
dat veel meer mensen een beroep deden op de bijstand. Aan
uitkeringen hebben we 744.000 euro meer uitgegeven dan
begroot. Wel verwachten we hiervoor dit jaar nog een
behoorlijke compensatie van het rijk van 650.000 euro, maar
dit bedrag kan dus pas in de jaarrekening van 2010 meegeno-
men worden. Meer inwoners hadden in 2009 een minimum-
inkomen en daardoor recht op voorzieningen uit ons
minimabeleid. Hier
kwamen we 140.000
euro tekort. Verder
waren er in 2009
meer mensen die
gebruik maakten van
een Wmo-voorzie-
ning, zoals een wo-
ningaanpassing,
vervoersvoorziening
of hulp bij het huis-
houden. Hier was
een negatief saldo
van 90.000 euro.” 

Maar er waren ook meevallers. Zo verkocht de gemeente 
een pand en verschillende groenstroken, wat 275.000 euro
opleverde. We gaven 400.000 euro minder uit aan mantelzorg
en inburgering, maar de niet bestede budgetten hiervoor
worden wel doorgeschoven naar dit jaar. Ook kreeg de ge-
meente 235.000 euro meer inkomsten uit de algemene uitke-
ring van het rijk, de OZB en rente en gaven we 106.000 euro
minder uit aan het onderhoud van schoolgebouwen dan be-
groot. We keerden minder subsidiegelden uit aan peuter-
speelzaalwerk en monumentenzorg, omdat er minder peu-
tergroepen waren en in 2009
minder gemeentelijke monu-
menten zijn verbouwd dan be-
groot. 

Boers: “Alles bij elkaar optellend
is het tekort groot. Maar de
gemeente heeft een behoorlijke
financiële reserve en uit deze
algemene reserves kunnen we
dit tekort dekken. Natuurlijk kan
dit niet altijd doorgaan. We zitten
echter in een economisch zware
tijd. Dit betekent dat het rijk veel
moet bezuinigen, waardoor ook
de gemeenten minder geld vanuit

Den Haag krijgen (onze grootste inkomstenbron). En dat ter-
wijl er zorgen zijn. Zo denk ik dat door de vergrijzing de vraag
naar Wmo-voorzieningen blijft stijgen en ook het aantal men-
sen dat een beroep doet op een uitkering nog blijft toenemen.
Daarom zijn we in Bronckhorst en daarnaast ook samen met
de andere Achterhoekse gemeenten bezig om te bekijken
hoe we onze financiën de komende jaren beheersbaar kun-
nen houden.” 

Inkomstenbronnen 
Het onderstaande overzicht geeft aan welke inkomstenbron-
nen de gemeente heeft. De helft van onze inkomsten krijgen
we van het rijk (algemene uitkering). 

Inkomsten 2009 naar soort (bedragen x € 1.000)

rekening procentueel

Algemene uitkering van het Rijk 30.892 29

Overige inkomensoverdrachten van het Rijk 12.262 12

Onroerende zaak belasting 4.832 5

Overige belastingen 350 0

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.820 4

Rioolrechten 3.776 4

Legesopbrengsten 1.954 2

Rente en dividend 4.368 4

Exploitatieresultaat bouwgronden -274 0

Verkoop onroerend goed 193 0

Overige inkomsten (verkoop Nuon) 37.355 35

Overige inkomsten 1.607 2

Onttrekking reserves 5.134 5

Totaal 106.269 100

Hoe zijn de gelden besteed? 
In de onderstaande taartfiguur ziet u onze lasten ingedeeld
naar de diverse taakvelden. Dit geeft alleen een indicatie. In
de officiële jaarrekening vindt u alle gedetailleerde informa-
tie. 

De wethouder van financiën: “Ook in 2009 hebben we
verschillende nieuwe beleidsplannen gemaakt. Zo kwam er
een bibliotheekbeleid om ervoor te zorgen dat de biblio-
theekvoorzieningen in de gemeente op peil en bereikbaar
blijven voor iedereen, een kunst- en cultuurbeleid, waarmee
we de deelname aan cultuur bij bepaalde doelgroepen, zoals
jongeren, ouderen en financieel minder draagkrachtigen,
willen verbeteren en een beleid om mantelzorgers te onder-
steunen in de belangrijke zorg die zij geven aan hun naasten.
Op het gebied van duurzaamheid en klimaat zetten we ons in
2009 op meerdere terreinen flink in. Zo is ons gemeentehuis
gerealiseerd, dat door vele energiebesparende technieken
op dit moment het meest duurzame gemeentehuis van
Nederland is. Tevens besloten we zonnepanelen te plaatsen
op de daken van een aantal van onze sportaccommodaties en
brandweerkazernes. Van de uitbreiding van de milieuparkjes
met een container voor plastic verpakkingen die we in juni
2009 deden, maken inmid-
dels heel veel inwoners
gebruik. Veel plastic wordt
nu dus gerecycled en dat is
een goede zaak! Verder
ging het virtueel Centrum
voor Jeugd en Gezin van
start waarin verschillende
partijen zoals Sensire, Yu-
nio, de GGD en de gemeen-

te samenwerken om ouders en opvoeders van kinderen van 
0 t/m 23 jaar een website te bieden met allerhande info,
wetenswaardigheden en tips over opvoeden. 

Ook de centrumplannen voor Hengelo en Vorden kwamen
klaar en nu is de tijd gekomen om de plannen in de dorpen 
te verwezenlijken.      

O.a. voor Vorden stelde de gemeente een centrumplan op

In balans
In de balans tabel (zie rechtsonder), die ook deel uitmaakt
van de officiële jaarrekening, geven we u een overzicht van de
vermogenspositie van de gemeente (bezittingen/schulden/
eigen vermogen). 

Tot slot
Bij de jaarrekening 2009 is een goedkeurende accountants-
verklaring afgegeven voor wat betreft getrouwheid en
rechtmatigheid. Ab Boers: “Dit betekent dat wij volgens een
onafhankelijke accountant onze middelen getrouw en
rechtmatig inzetten. We houden ons daarmee aan alle regels
(wettelijke, maar ook eigen) die gelden voor het inzetten van
onze financiële middelen.” 

U kunt de complete jaarstukken inzien bij de publieksbalie in
het gemeentehuis en ze zijn tegen betaling ook verkrijgbaar.

Jaarrekening 2009 in een notendop

Baten en lasten 2009 (bedragen x € 1.000)

Lasten Baten

Programma begroting rekening begroting rekening

2009 2009 2009 2009

1 Besturen 7.769 7.946 529 749

2 Wonen en Werken 5.502 5.146 3.276 2.277 

3 Ontspannen 6.579 6.746 722 828

4 Leren 4.276 4.171 413 534

5 Zorgen 21.665 21.908 10.127 9.813

6 Beheren 15.289 16.350 8.435 8.519 

Algemene Dekkingsmiddelen 5.111 2.965 79.774 78.415 4

Toevoeging en onttrekking aan reserves 41.716 41.725 4.870 5.134 

Totaal lasten 107.907 106.957 108.146 106.269

Resultaat van baten en lasten (- = nadelig) 239 688-

Balans per 31 december 2009 (bedragen x € 1.000)

Activa 2009 2008 Passiva 2009 2008

Vaste activa Vaste passiva

Immateriële vaste activa -   -   Eigen vermogen

Materiële vaste activa 59.371 49.717 - reserves 77.538 36.325 

Financiële vaste activa 25.668 5.983 - resultaat 688- 4.622 

Voorzieningen 6.595 6.310 

Langlopende schulden 31.220 31.747 

Totaal vaste activa 85.039 55.700 Totaal vaste passiva 114.665 79.004 

Vlottende activa Vlottende passiva

Voorraden (bouwgronden) 14.142 13.465 Kasgeldleningen 6.000 

Vorderingen 9.026 8.377 Bank- en girosaldi 1.067 3.051 

Overige uitzettingen 23.040 12.500 Kortlopende schulden 5.532 5.037 

Liquide middelen 28 25 Overlopende passiva 4.205 3.299 

Overlopende activa 194 324 

Totaal vlottende activa 46.430 34.691 Totaal vlottende passiva 16.804 11.387 

Totaal activa 131.469 90.391 Totaal passiva 131.469 90.391 

Borg- en garantiestellingen 37.288 28.293 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
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Eind vorige week ondertekenden
CDA en VVD het nieuwe coalitie
akkoord waarmee zij in de periode
2010-2014 samen gaan besturen in
Bronckhorst. Het is een akkoord op
hoofdlijnen en de partijen vragen de
gemeenteraad en het college hier
hun raads- en collegeprogramma
op te baseren. De verwachting is dat
deze voor de zomer klaar zijn.
Verderop in dit artikel staat een sa-
menvatting van het coalitie akkoord
dat de titel 'Samen bouwen aan een
betrokken, solide en duurzaam
Bronckhorst' meekreeg.

De partijen hebben de volgende
wethouders voorgesteld:

André Baars (CDA) uit Olburgen

Paul Seesing (CDA) uit Keijenborg   

Dorien Mulderije-Meulenbroek
(VVD) uit Vorden

Josephine Steffens (VVD) uit Zelhem

De wethouders worden tijdens de
openbare raadsvergadering van 
29 april a.s. benoemd (20.00 uur in
het gemeentehuis in Hengelo). Dan
bieden zij het coalitie akkoord ook
officieel aan aan de raad, met de
vraag aan alle fracties mee te wer-
ken aan het raadsprogramma en
daarmee invulling te geven aan het
bestuur van Bronckhorst.

CDA en VVD besloten tot de vol-
gende portefeuilleverdeling:
CDA: vergunningverlening, groen en
wegen, milieu en afval, verkeer en
vervoer, facilitaire zaken, ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting incl. mo-
numenten, milieu, werk, inkomen en
zorg, welzijn, sport, cultuur, biblio-

theken, accommodatiebeleid, vrij-
willigers, kernenbeleid, financiën en
belastingen

VVD: informatisering en automatise-
ring, publiekszaken, P&O, economi-
sche zaken, coördinatie plattelands-
ontwikkeling (LOP), WMO incl. oude-
renbeleid, onderwijs incl. jeugdbe-
leid, volksgezondheid en regiozaken 

Burgemeester: openbare orde en
veiligheid, coördinatie handhaving,
algemene juridische en bestuurs-
zaken, recreatie en toerisme, duali-
sering, voorlichting/communicatie
en promotie.

Samenvatting 
coalitie akkoord
Samen bouwen aan een betrokken,
solide en duurzaam Bronckhorst

Betrokken
• De coalitie wil inwoners actief

betrekken bij de ontwikkelingen
in Bronckhorst. Beleid moet inter-
actief ontwikkeld worden om
draagvlak te waarborgen 

• De Toekomstvisie 2030 is richting-
gevend voor ontwikkelingen,
waarbij rekening wordt gehouden
met demografische ontwikkelingen

• De economische situatie leidt tot
bezuinigingen bij overheden. De
gemeente moet bezuinigen in de
structurele kosten door -voorzover
beïnvloedbaar- bestuurlijke keuzes
te maken en deze te vertalen in
bezuinigingen op de bedrijfsvoering
en organisatie. In beleid zullen
keuzes gemaakt moeten worden.
Bestaand beleid kan plaats moe-
ten maken voor nieuw beleid. Ook
kan bestaand beleid ter discussie
komen te staan zonder dat sprake
is van nieuw beleid. Natuurlijk
worden bij bezuinigingen maat-
schappelijke effecten niet uit het
oog verloren. Ook hierbij vindt de
coalitie het tijdig en intensief
betrekken van maatschappelijke
groeperingen belangrijk, met het
oog op ons streven naar versterking
van de betrokkenheid. De financiële
situatie leidt ook tot heroverwe-
gingen op het terrein van subsidie-
beleid. De ingezette weg om zoge-
naamde activiteiten- en prestatie-
subsidies toe te kennen aan
instellingen als de GGD, VNOG,
Regio Achterhoek, bibliotheken, VIT,
maar ook aan (sport)verenigingen
en welzijnsorganisaties, wordt
voortgezet. Natuurlijk hoort daar
ook een heldere verantwoordings-
plicht bij. Ten aanzien van sport-
verenigingen wil de coalitie samen-
werking stimuleren om tot een
betere en financieel haalbare op-
lossing van eventuele problemen
te komen

• De coalitie staat betrokkenheid bij
de zwaksten in de samenleving
voor. We willen diegenen voor wie
dat niet vanzelfsprekend is, active-
ren om mee te doen aan de maat-
schappij. We streven naar maatwerk.
Voor wie echt niet mee kan doen,
is er een ruimhartig minimabeleid 

• Ook vindt de coalitie betrokkenheid
tussen raad en college belangrijk.
Zij wil het informeren en afleggen
van verantwoordelijkheid aan de
raad intensiveren

Solide 
• Een overheid die betrokken burgers

en ondernemers wil, moet een
stabiele, solide en betrouwbare
partner zijn. In de vorige raads-
periode genomen raadsbesluiten
stelt de nieuwe coalitie niet ter
discussie, behalve op basis van in-
houdelijke evaluatie van het beleid
of de uitvoering

• De gemeentelijke dienstverlening
wordt geëvalueerd en waar nodig
bijgesteld of aangepast

• De coalitie kiest er voor om proce-
dures voor inwoners en bedrijven
zo kort mogelijk te houden en om
-binnen de wettelijke mogelijkhe-
den-  te kijken waar nog tijdswinst
haalbaar is 

• Goed onderwijs is een randvoor-
waarde voor een goede toekomst
van onze jeugd. De gemeentelijke
taken liggen vooral op onderwijs-
huisvesting. Met het oog op de
demografische ontwikkelingen en
onze financiële situatie wil de
coalitie, bij benodigde nieuwbouw
van scholen, combinaties met
andere scholen of met andere
noodzakelijke maatschappelijke
functies. Voor de grote kernen
geldt meerdere scholen in één ge-
bouw als uitgangspunt van beleid

• Opvoeding is in eerste instantie de
verantwoordelijkheid van ouders
en verzorgers. De gemeentelijke
inspanningen richten zich op pre-
ventie en voorlichting met speciale
aandacht voor alcohol- en drugs-
preventie 

Kinderen moeten goed kunnen opgroeien in

Bronckhorst 

Duurzaamheid
• De coalitie streeft naar duurzaam-

heid. Op het gebied van milieu wil
ze inzetten op het gebruik van
alternatieve energiebronnen, met
name biogas en zonne-energie.

• Duurzaamheid zit ook in relaties
met inwoners, bedrijven en vereni-
gingen. Heldere afspraken over
wederzijdse verwachtingen zijn
belangrijk

• Ook is duurzaamheid het maken
van bestuurlijke keuzes over wat
we als gemeente wel en niet doen.
Daarbij verliest de coalitie maat-
schappelijke effecten niet uit het oog

• Duurzaam gebruik van ons land-
schap krijgt vorm door ruimtelijk
beleid, de verdere uitvoering van

het landschapsontwikkelingsplan
en het ontwikkelen van een kwali-
tatieve en kleinschalige uitbreiding
van de recreatieve en toeristische
sector. Vrijkomende gebouwen
zien wij als prima locaties voor
innovatieve bedrijven met hoog-
waardige werkgelegenheid. Vooral
de dienstverlenende sector wil de
coalitie met deze ontwikkelingen
ruimte bieden. Detailhandel is
voorbehouden aan de kernen,
met het oog op leefbaarheid

• De coalitie wil een behoedzaam
woningbouwbeleid voeren, rekening
houdend met de demografische
ontwikkelingen en de woningbe-
hoefte in de gemeente. Dit moet
toekomstige leegstand voorkomen,
maar wel voorzien in de vraag

• Voor bedrijfsvestiging of -uitbreiding
biedt de coalitie binnen de lande-
lijke en provinciale kaders moge-
lijkheden door deelname aan het
regionale bedrijventerrein in Wehl. 

De coalitie is voor kwalitatieve en klein-

schalige uitbreidingen in de recreatieve en

toeristische sector

Financiën 
Gezien de ontwikkelingen die op de
gemeente afkomen, is in het coalitie
akkoord niet voorbij gegaan aan een
financiële beschouwing. Uitgangs-
punt is om niet meer lasten bij de in-
woners neer te leggen dan aantoon-
baar noodzakelijk is. Een eventuele
lastenverhoging -na uitputting van
alle alternatieven- moet aantoon-
baar zijn toegewezen aan gemeente-
lijke beleidsterreinen (bijv. het be-
houd van een bepaalde voorziening),
zodat de afweging van de raad volle-
dig inzichtelijk is.

Duidelijk is dat in de komende
raadsperiode omvangrijke bezui-
nigingen noodzakelijk zijn. We zijn
bezig met de zogenaamde operatie
'Zwaar Weer' die moet leiden tot
heldere bestuurlijke keuzes. De
begroting moet ook in meerjaren-
perspectief sluiten. Een tijdelijke
inzet van rente opbrengsten van
reserves vindt de coalitie ter over-
brugging van de crisis acceptabel,
maar dit is geen structurele situatie.

De komende periode kenmerkt zich
door sobere financiële vooruitzichten
en naar verwachting zijn impopulaire
maatregelen nodig. Maar altijd met
oog voor de maatschappelijke effec-
ten en een duurzame toekomst voor
de volgende generaties.

CDA  en   VVD

Coalitie akkoord ondertekend
Nieuwe wethouders bekend



Gezocht enthousiaste redactieleden / 

Voorwaarde: je bent jong!  

Er komt een website, speciaal voor Bronckhorster jongeren. Vol met
nieuws, tips, informatie en alles wat voor jongeren interessant is om
te weten. Bijvoorbeeld uitgaan, sport, hobby's, school, werk en geld,
maar ook moeilijke onderwerpen zoals een scheiding van ouders,
drugs, alcohol en huiselijk geweld. De website is niet alleen vóór,
maar vooral ook dóór jongeren. Daarom zijn we op zoek naar:

• enthousiaste redactieleden website Jong-in…

die samen met onze jongerenwerkers de website vorm gaan geven
om er zo een site van te maken die echt past bij wat jongeren in
Bronckhorst willen en nodig hebben. 

Ben je tussen 13 en 20 jaar, ben je creatief, hou je van schrijven en 
wil je erbij zijn, geef je dan snel op. Stuur een e-mail naar Jan Ottink
van het jongerenwerk Bronckhorst: j.ottink@carion.nl. 
Aanmelden kan tot en met vrijdag 14 mei a.s. 

Grijp je kans, doe het nu!

Nieuwe website 
Jong-in Bronckhorst in de maak

Op Koninginnedag (vrijdag 30
april) en Bevrijdingsdag (woens-
dag 5 mei) is de gemeente geslo-
ten. Op 3 en 4 mei en 6 en 7 mei
zijn wij wel geopend op de normale

openingstijden en u graag van
dienst. Ook op Hemelvaartsdag
(donderdag 13 mei) en vrijdag 
14 mei is de gemeente dicht.

Gemeente dicht op 30 april en 5 mei

De obs Jan Ligthartschool won op 
17 april jl. de tweede prijs op het
landelijke basisschool debattoer-
nooi in Den Haag. Het debattoernooi
werd voor de vierde keer georgani-

seerd door het Nederlands Debat
Instituut en een recordaantal van 
34 basisscholen uit het hele land
deed mee. Onder andere Tweede
Kamerlid Tofik Dibi en SchoolTV-
weekjournaal presentator Mr. Right
namen in de finalejury plaats. 
De finale ging over de stelling 'Het
Jeugdjournaal moet voor minstens
de helft uit Europese onderwerpen
bestaan'. De Jan Ligthartschool uit
Zelhem moest tegen deze stelling
zijn. Hoewel de Jan Ligthart deba-
ters met uitstekende argumenten
kwamen, waren die van de Montes-
sorischool-Zuid uit Hilversum net
iets overtuigender.

Professionele training 
De gemeente bood leerkrachten en

leerlingen van de deelnemende
scholen in het najaar van 2009 een
training aan door een professionele
trainer van het Nederlands Debat
Instituut. De leerlingen konden zich
op deze manier goed voorbereiden
op de voorrondes in februari in het
gemeentehuis. 
Toen streden tien Bronckhorster
scholen om plaatsen voor het lande-
lijke debattoernooi. Naast de obs
Jan Ligthart deden hier de scholen
Rozengaardsweide uit Hengelo, 
De Vordering uit Vorden, De Garve
uit Wichmond en St. Martinus uit
Baak aan mee. Het toernooi werd
georganiseerd om het debat als
educatieve methode binnen het
onderwijs te stimuleren. 

Zelhemse Jan Ligthartschool tweede op landelijk 
debattoernooi voor basisscholen

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland heeft wegens brandge-
vaar code ROOD afgekondigd. Code
ROOD houdt in dat u niet meer mag
stoken, ook al heeft u een ontheffing
op het stookverbod! Het is erg droog
in onze natuurgebieden, dus het ge-
vaar dat een natuurbrand ontstaat,
is groot. Bovendien kan een derge-
lijke brand zich nu snel uitbreiden. 

Voor de actuele situatie kunt u con-
tact opnemen met de centrale meld-
kamer van de Brandweer, via tel.
(055) 50 53 322 of via internet op de
website www.vnog.nl.

In natuurgebieden mag u geen
kookvuren maken met vaste brand-
stoffen (zoals hout en houtskool).

Vuurkorven, fakkels en vuurwerk
zijn ook niet toegestaan, en natuur-
lijk wordt roken in het gebied afge-
raden. Houd op uw verblijfplaats al-
tijd blusmiddelen bij de hand, bij-
voorbeeld een tuinslang of brand-
blusser. 

Wat moet u doen als er brand is? 
• Bel 112
• Vertel zo precies mogelijk waar de

brand is
• Verlaat het gebied

N.B. Ook al heeft u dus een
ontheffing op het stookverbod, 
u mag nu niet stoken. Verloopt 
uw ontheffing hierdoor, dan kunt 
u bij ons kosteloos verlenging
aanvragen.

Code Rood: Brandgevaar!

Op 29 april a.s. nemen de wet-
houders Anne van Kuil, Ab Boers
en Peter Glasbergen van onze
gemeente afscheid. Dit gebeurt
tijdens een feestelijke bijeenkomst
van 15.00 t/m 17.00 uur in het ge-
meentehuis in Hengelo. Wij nodigen
inwoners en vertegenwoordigers
van verenigingen, organisaties en
bedrijven van harte uit hierbij aan-
wezig te zijn.

Op 1 januari 2005 ging een nieuw
college van burgemeester en wet-
houders met veel enthousiasme
van start in onze spiksplinternieu-
we gemeente. Samen met een
groot aantal inwoners en instanties
hebben zij Bronckhorst vormgege-
ven tot de bijzondere gemeente die
we inmiddels zijn. Wethouders Van
Kuil, Boers en Glasbergen hebben
zich de afgelopen jaren ingezet voor

onder andere jeugd en ouderen,
zorg, onderwijs, openbaar groen,
dienstverlening en verkeersveilig-
heid. 

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

Uitnodiging afscheid wethouders 29 april a.s.

Anne van Kuil Ab Boers Peter Glasbergen

Als u naar het buitenland gaat,
bijvoorbeeld op vakantie, moet u in
het bezit zijn van een geldig reis-
document. Dit kan een paspoort of
een Nederlandse identiteitskaart zijn. 
In een groot aantal landen in Europa
kunt u volstaan met een Nederland-
se identiteitskaart. Deze is goed-
koper dan een paspoort en heeft
een handig creditcardformaat.
Het is dus belangrijk dat u ruim van
tevoren controleert of uw paspoort
of identiteitskaart nog geldig is. 
De gemeente helpt u hierbij door
een brief te sturen naar iedereen

van wie het reisdocument de ko-
mende maanden gaat verlopen. Is
dat het geval, vraag dan tijdig een
nieuw reisdocument aan. Het aan-
vragen van een reisdocument (ook
het bijschrijven van kinderen) duurt
minimaal vijf werkdagen.

Op tijd aanvragen
Een reisdocument is vijf jaar geldig.
Verlenging is niet mogelijk. Door ruim
vóór u op reis gaat de geldigheid van
uw reisdocument te controleren en
tijdig een nieuwe aan te vragen,
kunnen we er met elkaar voor zorgen

dat er geen 'files' ontstaan bij de
publieksbalie in het gemeentehuis.
De maanden mei tot en met juli zijn
meestal de drukste maanden. 
Gaat u ná de grote zomerdrukte op
vakantie, dan kunt u beter wachten
tot na deze periode met het aanvragen
van uw reisdocument.

Website
Voor meer informatie over het
aanvragen van een paspoort of
Nederlandse identiteitskaart kunt u
natuurlijk ook www.bronckhorst.nl
raadplegen. 

Ik ga op vakantie en ik neem mee… een geldig reisdocument.
Hebt u dat?



Openbare bekendmakingen

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

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

afspraken die voor de komende
vier jaar zijn gemaakt door de
partijen die samen het nieuwe
college van burgemeester en
wethouders gaan vormen. Meer
informatie hierover vond u elders
op deze gemeentepagina’s  

• benoeming wethouders die het
nieuwe college gaan vormen  

• aanvaarding benoeming en in-
stallatie wethouders

• onderzoek geloofsbrieven vervan-
gende raadsleden, die in de plaats
komen van  eventueel benoemde
wethouders vanuit de raad 

• installatie nieuw benoemde
raadsleden

• benoeming commissieleden,
niet-zijnde raadsleden

• huldiging en afscheid van oud-
raadsleden en vertrekkende col-
legeleden Boers, Van Kuil en
Glasbergen

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

De vergadering begint om 20.00 uur
en is in de raadzaal in het gemeen-
tehuis. Vanzelfsprekend is de
raadsvergadering openbaar en bent
u van harte welkom om deze bij te
wonen. U kunt de vergadering ook
rechtstreeks volgen via
www.bronckhorst.nl. Binnenkort
vindt u op deze gemeentepagina's
meer informatie over de nieuwe
raads- en collegeleden.  

Spreekrecht tijdens raadsverga-
deringen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande

projectbesluiten op grond van 
de Wet ruimtelijke ordening, 
die niet in een raadscommissie
zijn behandeld. 

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene
wet bestuursrecht

e. onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Uit de raad
Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sire-
nes te horen in heel Nederland.
Dus ook in de gemeente Bronck-
horst. De sirenes geven dan één
luid alarm dat 1 minuut en 26 se-
conden te horen is. Omdat het om
een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de
sirene gaat in geval van een
ramp: 'Ga direct naar binnen,
sluit ramen en deuren en zet de
radio of TV op omroep Gelderland'.
Via deze omroep wordt u op de
hoogte gehouden van de ramp en
ontvangt u zonodig instructies. 

Op maandag 3 mei a.s. is de
eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, ruitersportcentrum Baak, houden loterij tijdens open dag, 22 augustus 2010, stichting

Honden zonder toekomst
• Drempt, Kerkstraat en Gildeweg, rommelmarkt en hobbybeurs met live-muziek en ontheffing

Winkeltijdenwet, 6 juni 2010 van 07.00 tot 20.00 uur, stichting Dorpshuis Drempt
• Hengelo (Gld), 14 juli 2010, warenmarkt van 09.00 tot 13.00 uur, afsluiten gedeelte van de

Spalstraat van 07.00 tot 15.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging
• Hengelo (Gld), Spalstraat, 14 juli 2010, paarden- en ponymarkt van 07.00 tot 14.00 uur, afsluiten

van de Spalstraat en de Tramstraat van 07.00 tot 16.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 21, dorpsfeest met live-muziek, tijdelijke gebruiksvergunning tent,

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 21 augustus van 20.00 tot 01.00 uur en 22 augustus 
van 15.00 tot 22.00 uur, afsluiten Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Winkelskamp, 
22 augustus 2010, Hengelsfeest

• Hengelo (Gld), Langoed 't Zelle, landschapsweekend De Graafschap, 9 t/m 11 juli, ontheffing
groepskamperen voor ± 100 personen, 9 t/m 15 juli, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
9 juli van 12.00 tot 17.00 uur, 10 en 11 juli 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, Natuurlijk platteland oost

• Hengelo (Gld), Spalstraat, warenmarkt, 14 juli 2010 van 09.00 tot 13.00 uur, Hengelose onder-
nemersvereniging

• Vorden, De Slof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari 2010 t/m 
31 december 2010, R. Hilbolling

• Zelhem, instellen stopverbod en maximumsnelheid van 30 km/h voor een gedeelte van de
Keijenborgseweg en de Hummeloseweg, plaatsen voetgangersbord gedeelte Keijenborgseweg,
3 t/m 5 september 2010, Anhangerschap Normaal

• Hengelo (Gld), paardenmeerdaagse met start en finish op De Hietmaat, 28 t/m 30 mei 2010 
van 09.00 tot 19.00 uur, stichting Bronckhorster paardenmeerdaagse

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Beukenlaan 18,  plaatsen drie dakkapellen
• Halle, Halle-Nijmanweg 36A, bouwen berging met overkapping
• Halle, Meuweg 3, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Weeversplasweg 1, verbouwen woning
• Toldijk, Beekstraat 11, verbouwen woning
• Toldijk, Hoogstraat 24, verbouwen woning
• Vorden, De Horsterkamp 1, vergroten woning
• Zelhem, Irisweg 13, bouwen schuur met carport
• Zelhem, Korenweg 3, bouwen zwembad
• Zelhem, Magnoliaweg 3A, bouwen berging

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 19 april 2010:
• Halle, zaal Nijhof en sportcomplex De Meisterkamp, school- en volksfeest, 30 juni en 1 juli van

18.30 tot 24.00 uur, 2 juli van 14.00 tot 24.00 uur en 3 juli 2010 van 10.00 tot 24.00 uur, stichting
school- en volksfeest Halle

• Hengelo (Gld), Varsselseweg, i.v.m. Hamove party wegrace, ontheffing groepskamperen, 
13 t/m 16 mei 2010, Hamove, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 15 mei 2010 van 19.00 tot
01.30 uur, Kermex bv

• Hengelo (Gld), Bekveld, buurtfeest Bekveld, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2 t/m 
4 september 2010, Kermex bv

• Hengelo (Gld), Veldermansweg, school- en volksfeest Varssel, ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet, 8 en 9 oktober 2010, Kermex bv

• Vorden, Lindeseweg, Lindes volksfeest, ontheffing art. 35 Drank-en Horecawet, 23 t/m 
25 september 2010, Kermex bv

Verleende vergunningen

• Wichmond, Baakseweg, Oranjefeest, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 t/m 29 augus-
tus 2010, Kermex bv

• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, Mega piraten festijn, tijdelijke gebruiksvergunning
voor het plaatsen van een feesttent, 24 april t/m 4 mei 2010, Mega Mensink bv

• Zelhem, Lambertikerk, workshops voor kunstbeoefenaars, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,
12 juni 2010 van 10.00 tot 16.00 uur, werkgroep Kunst in de kerk

Verzonden op 21 april 2010:
• Zelhem, sporthal De Pol, internationaal folkloristisch dansfestival, 7 t/m 11 juli, optocht door

diverse straten in centrum van Zelhem, 10 juli, plaatsen van tijdelijke reclameborden op diverse
locaties, 26 juni t/m 11 juli 2010, stichting Internationaal folkloristisch dansfestival

Verzonden op 22 april 2010:
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m 31 december 2010,

café Nijhof
• Hengelo (Gld), terrein Steintjesweide, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. openlucht-

concert, 22 juni 2010 van 18.00 tot 24.00 uur (uitwijkdatum 1 juli), ontmoetingscentrum Ons Huis
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 41, openlucht toneeluitvoering, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

29 augustus 2010 van 12.00 tot 18.00 uur, Pallandt van Keppel stichting
• Zelhem, café Susebeek- 't Wolfershuus, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat,

1 januari t/m 31 december 2010, S.A. Jolink

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 19 april 2010:
• Vorden, Deldensebroekweg 17, bouwen overkapping
• Vorden, Ruurloseweg 7, vergroten woning
• Zelhem, Wittebrinkweg 9, plaatsen twee dakkapellen
Verzonden op 22 april 2010:
• Hengelo (Gld), Kerkekamp 85, bouwen erker

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 april 2010: 
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 10, verbouwen woning
Verzonden op 20 april 2010:
• Vorden, Wildenborchseweg 29A en 29B, bouwen woning met twee wooneenheden 
Verzonden op 22 april 2010:
• Toldijk, Hoogstraat 21, bouwen ligboxenstal
• Zelhem, Michelstraat 9, bouwen paardenstal

Aanlegvergunningen
Verzonden op 27 april 2010:
• Zelhem, hoek Nijmansedijk/Jolinkdijk en hoek Boldijk/Stadsedijk, voor de ontwikkeling van de

Heidehoeksevloed (afgraven bouwvoor, rooien beplanting, dempen van een greppel en het
aanplanten van een singel)

Kapvergunningen 
Verleend: 22 april 2010:
• Hengelo (Gld), Iekink 15, 1 goudiep, geen herplant
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 59, 64 bomen, geen herplant
• Vorden, Spoorlijn Zutphen/Winterswijk, 1 taxus en 1 berk, geen herplant
• Zelhem, Stationsstraat t.h.v nrs. 2-8, 2 lindebomen, herplant: 2 amberbomen aan De Bleek in

Zelhem

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud: 
• Drempt, H. Remmelinkweg 13
• Drempt, Roomstraat 19
• Halle, Halseweg 57A
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 4
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 38
• Hengelo (Gld), Vordenseweg 43
• Hummelo, Rozegaarderweg 3
• Zelhem, Klaverdijk 5
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 3A



Openbare bekendmakingen - vervolg

Sloopvergunningen 
Verzonden op 19 april 2010:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 20 april 2010:
• Zelhem, Velswijkweg 1, slopen vier schuren, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest, is de Hofstraat, tussen De Heurne en de kruising School-

straat/Sarinkkamp, afgesloten van 5 juni 10.00 t/m 6 juni 2010 10.30 uur
• Keijenborg, tijdens een buurtfeest, is van 3 juli 16.00 t/m 4 juli 2010 01.00 uur de Ottenkampweg,

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens de personeelssportdag van vv Vorden op 29 mei 2010 is de Enzerinckweg,

tussen de Hamelandweg en de Wildenborchseweg, van 08.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest op 5 juni 2010 is de Asterstraat van 09.00 tot 24.00 uur afgesloten
voor alle verkeer

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

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

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

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 april 2010:
• Steenderen, Koningin Julianalaan 41, plaatsen veranda

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 april 2010:
• Halle, Aaltenseweg 29A, bouwen werktuigenloods, met toepassing van artikel 50 lid 3 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 19 april 2010:
• Vorden, Het Wiemelink 42, tijdelijk plaatsen van units ten behoeve van schoollokalen 't Hoge

voor een periode tot 19 juli 2012

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 22 april 2010:
• Zelhem, Hummeloseweg 22, vernieuwen woning, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet

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

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

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 29 april t/m 9 juni 2010 het volgende ontwerp-
besluit ter inzage:
• Zelhem, Berkendijk 1, voor het plaatsen van twee dakramen en het realiseren van een badkamer

op de verdieping

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 10 juni 2010. Indien u dat wenst
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt.
U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mon-
deling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumenten

Rijksmonumentenvergunning
Verzonden op 20 april 2010:
• Vorden, Baakseweg 6, voor het plaatsen van een hekwerk tussen twee aanwezige penanten bij

kasteel Hackfort

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

Het besluit treedt 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 Arrondissements-
rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4. Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Stationsstraat 22, vernieuwen winkel en twee appartementen, ontheffing omdat er

maximaal één woning is toegestaan, geldend bestemmingsplan 'Zelhem, komplan fase II, IV, V' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Schapendijk 3B, bouwen schuur/berging, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane hoogte en bebouwingsoppervlakte, geldend ontwerpplan
'Zelhem dorp'

De bouwplannen liggen van 29 april t/m 9 juni 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Vaststelling hogere grenswaarde Wet geluidhinder Halseweg 44 
in Halle
B en w van hebben in het kader van de Wet Geluidhinder een hogere grenswaarde voor wegverkeers-
lawaai vastgesteld voor de nieuwbouw van een woning aan de Halseweg 44 in Halle. 

Het besluit ligt van 29 april t/m 9 juni 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 29 april t/m 9 juni 2010 tijdens de openings-
tijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Roomstraat 27, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Halle, Landstraat 1, voor het intrekking van de milieuvergunning
• Olburgen, Olburgseweg 32, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Steenderen, Paardestraat 5, voor het intrekking van de milieuvergunning
• Toldijk, Beekstraat 7, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

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

Mogelijkheden voor beroep
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig 

zienswijzen in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 10 juni 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing
van de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Wet Milieubeheer



... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Let op uw banden
Veilig op weg met uw auto, caravan en/of aanhanger.
Altijd scherpe prijzen.

Diverse kleine auto’s v.a. € 700,=

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Citroën Saxo 1.4 I
groen

Bouwjaar 1999

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Nissan Primera 1.8
Estate Visia Vision

119.921 km, 02-2005 € 10.750,-
CHEVROLET MATIZ 0.8 PURE € 5.750 11-2007 36.840 KM
HYUNDAI ACCENT 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS € 6.250 06-2005 117.384 KM
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM
MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 9.750 06-1998 123.000 KM
OPEL ZAFIRA 1.8 16V EXECUTIVE € 16.950 01-2006 118.611 KM 
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5-DRS € 13.950 01-2005 36.541 KM
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 12.750 03-2006 134.333 KM
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 10.950 09-2003 123.036 KM 
TOYOTA AYGO 1.0 12V 3DR SPORT € 9.250 12-2007 57.061 KM
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FSI 66 KW 5D CL € 12.950 08-2005 139.500 KM
VOLVO S60 D5 GEARTRONIC € 14.750 06-2005 158.484 KM

Autobedrijf
Melgers

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

FIAT BRAVO 1.4 SX 12V 02-1998 165.981 km € 1.900 

HYUNDAI ATOS 1.1I ACTIVE VERSION PRIME 10-2005 21.577 km € 5.650 

HYUNDAI GETZ 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS COOL 05-2005 60.059 km € 7.000 

NISSAN PRIMERA 1.6 5D BUSINESS 09-2002 88.430 km € 7.750 

PEUGEOT PARTNER 2.0HDI 170C 01-2002 224.638 km € 4.000 

RENAULT SCENIC 1.6 16V DYNAMIQUE LUXE 11-2003 135.486 km € 8.400 

RENAULT TWINGO 1.1 12-1996 133.134 km € 1.600 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OCEAN 03-2003 117.503 km € 8.250 

PEUGEOT 207 XR
1.4 16V 3-DRS

01-2007, 79.890 km, zwart

€ 10.600,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

HENGELO GLD  vr.pr. q 238.000,- k.k.

Korenbloemstraat 5 - Op uitstekende locatie gelegen een 
keurig onderhouden UITGEBOUWD HELFT VAN DUBBEL WOON-
HUIS met garage, stenen berging en tuin. Bouwjaar ± 1961.
Inh. ± 355 m³. Moderne badkamer met ruime douchehoek en 
wastafelmeubel op begane grond. Vrij uitzicht aan de voorzijde 
(speelweide). Kunststof kozijnen v.v. thermopane beglazing.
Nieuwe dakpannen en C.V.-ketel 2007. Voorzien van rolluiken 
en screens.

NIEU
W 

IN
VER

KO
OP

VW Golf Station zwart met. 2000
Renault Laguna Station 1.6 16v zwart met. 1998
Skoda Fabia 1.4 5-drs. zilver 2000
VW Golf Variant 1.6 zwart met. 2000
Opel Omega 2.5 6 cil Diesel Aut. zwart met. 2000
Kia Picanto 1.6 M-bition blauw met. 2004
Terreinauto: Daihatsu Terios 4wd zilver met. 2004
Opel Sintra 3.0 CD 24V autom. 7-pers. zilver met., LM velgen
Citroën Xsara  1.6 16V 5-drs. zilver met. 2000

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

APeugeot 206 1.4 Gentry
Automaat 5 drs. 

bouwj. 1999, Zilver metalic 
sléchts 80.000 km C.V

el. ramen 4 hoofdsteunen, spiegels 
en bumpers in kleur,  als nieuw!

KUNST PROEVEN
familie van Schoonhoven 
gaat in Zelhem . . .

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Nu volop Hollandse Asperges &
Hollandse Aardbeien!!!

Bildstar aardappelen v.a. 10 kilo 1.49
Hollandse Spinazie 0.99 kilo

Krop heerlijke IJsbergsla nu 0.69
Koninginnedag Bonbonnetjes mandarijnen 20 voor 1.99

Grote Kiwi 10 voor 1.99
Harde Elstar appelen 2 kilo voor 1.00

Tevens volop sla-kool-perkplanten gem. hangpotten
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Mercedes SLK
Cabrio, 1999 

10.950,-
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950
SMART CABRIO AUTOMAAT 2002 4950
AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11450
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
TOYOTA COROLLOA VESO MPV 2003 10950
LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 11950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950
OPEL MERIVA 1400-16V ENJOY 2007 13950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL OMEGA 2200 STATION 2003 8950
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
FORD FIËSTA 1600 SPORT 2007 10950
FORD GALAXY 2.0 MPV 6-PERS. 2004 14950
FORD KA 2001 3650
MERCEDES A-KLASSE A 140 CLASSIC 2000 7250
MERCEDES VITO 111 CDI 2006 11950
VW GOLF TDI 5-DRS TRENDLINE 2004 9950
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2005 13950
VW TOURAN MPV TDI 2005 9950

Aangeboden in Ruurlo:
180m2 opslagruimte
Direct te aanvaarden.

Tel. 06-53383962

WEEKBLAD

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

Glasvezelproject

Hengelo/Keijenborg - Zelhem - Vorden

De Initiatiefgroep Glasvezel nodigt iedereen uit om kennis te maken met de wondere wereld van Glasvezel

en wat dit voor u kan betekenen.

Nu en in de verre toekomst

• 17 en 20 mei Hengelo/Keijenborg Zaal Langeler Spalstraat 5 Hengelo

• 18 en 19 mei Zelhem Zaal ’t Witte Paard Ruurloseweg 1 Zelhem

• 25 en 31 mei Vorden Hotel Bakker Dorpsstraat 24 Vorden

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

Ons laatste Glasvezelnieuws vindt u op onze websites: www.hengelopglasvezel.nl • www.zelhemopglasvezel.nl • www.vordenopglasvezel.nl

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB Brummen. Telefoon 0575 56 14 98
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‘Uit de kast’ is het thema van de nieu-
we expositie van Monique Wolbert.
Letterlijk en figuurlijk zal er van alles
‘uit de kast’ worden gehaald. Naast de
schilderijen, objecten en kasten van
Monique zal Loek Hambeukers zijn
fantastische bronzen objecten ten-
toonstellen in de weelderige tuin. Ter
aanvulling van de beeldende kunst
zijn er gedichten van Niek Hietbrink
te lezen. LOEK HAMBEUKERS (1953)
studeerde aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten in Maastricht. Hij
maakt bronzen beelden en objecten
en geeft cursussen en begeleiding in
het brons gieten. De techniek van het
brons gieten en het beeldende werk
zijn voor hem onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Er is altijd een wissel-
werking tussen de mogelijkheden van
de materie en wat hij denkt te willen
bereiken. Het belnvloedt elkaar, in bei-
de richtingen. 
Loek koestert een genegenheid voor
opgravingen uit de oudheid en in zijn
fascinatie voor het ambacht van

bronsgieter schept hij als het ware ou-
de voorwerpen: schalen en vazen met
een heel eigen betekening, als vond-
sten uit de aarde opgegraven. Alsof ze,
door al die tijd onder zand en aarde,
een tijdloosheid verworven hebben. 
De beeldhouwer Loek toetst zijn
ideeën voortdurend op praktische uit-
voerbaarheid en tast de mogelijkhe-
den van het materiaal af. 
Een ieder is welkom om onder het ge-
not van een wijntje te luisteren naar
‘life-jazz’ van 'Full Colour Jazz’. Op 9
mei, van ongeveer 14.00-17.00 uur
en/of op 16 mei is te zien hoe Hendrik
Planting, Niek Hietbrink en Jos Drie-
ver volkomen vrij musiceren en de
penselen van Monique laten bewegen. 
Er zal van Monique Wolbert tegelijker-
tijd werk te bezichtigen zijn bij Voor-
huis Design/Doetinchem. 

Atelier/tuin Monique Wolbert, Ruurlo-
seweg 15/achter, 7255 DE Hengelo Gld.
Meer informatie staat op de site
www.moniquewolbert.nl

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Monique Wolbert 
‘uit de kast’

Hengelo - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Monique Wolbert exposeert met als thema ‘uit de kast’, sa-
men met Loek Hambeukers en Niek Hietbrink. De beide zondagen wor-
den er in de tuin optredens verzorgd door ‘Full Colour Jazz’.

In het atelier van Monique Wolbert zijn haar schilderijen en kasten te zien, evenals werk
van Loek Hambeukers (inzet).

Iedereen die motor rijdt, kan deze
toertocht meerijden. Er is een routebe-
schrijving beschikbaar, ook op GPS.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro, in-

clusief een consumptie. De start is ’s
morgens om 9.30 uur (inschrijven kan
tot ca. 11.00 uur) vanaf het Marktplein
voor Café Heezen in Steenderen. Voor-

af heeft de club een bakje koffie klaar-
staan. Na de rit kan natuurlijk nog
even gezellig met de collega motorrij-
ders worden nagepraat op het terras
van Café Heezen. 
Voor verdere informatie kunnen be-
langstellenden contact opnemen met
secretaris Gerard Jansen, telefoon
(0575) 441569. Tot ziens bij de PR-Rit!

Activiteit van Motorclub MC De Blijde Rijders

10de PR-Rit

Steenderen - Op zondag 2 mei organiseert motorclub MC De Blijde Rijders
uit Steenderen haar 10de PR-Rit. Deze toerrit gaat over ca. 170 kilometer
en verkent vanuit de Achterhoek mooie, rustieke weggetjes. Het is op het
lijf van de toerrijder geschreven.

Wie de bijbel openslaat, betreedt een
vreemd land. De mensen leven daar
nog in een voorbij wereldbeeld, met
een onbewegelijke, platte aarde, met
daarboven de hemel als een onwrik-
baar koepeldak, draagvlak voor enor-
me watermassa’s die daar liggen opge-
slagen, bedoeld om van tijd tot tijd de
aarde te bevruchten. Daarboven
woont God: een personificatie van de
hoogste, aan ons bestaan ten grond-
slag liggende Werkelijkheid. 

De bijbelschrijvers spreken over deze
Werkelijkheid onbekommerd in beel-
den, ontleend aan onze eigen, ver-
trouwde wereld. Zij spreken als over
een ‘koning’ met hemelse boodschap-
pers; als over een ‘vader’ die zijn kin-
deren ‘ziet’ en ‘hoort’. 

Over Jezus van Nazareth, die in de
ogen van zijn volgelingen deze God op
een unieke wijze heeft belichaamd,
vertellen zij dat hij door deze God zelf
verwekt was, dat hij over het water
liep en, omgebracht vanwege zijn ge-
tuigenis, uit de dood opstond. Zijn ook
dit beelden? 

Maar waar staan deze verhalen dan
voor? Hoe ‘ziet’ en ‘hoort’ deze God
ons? En wat betekenen de verhalen
over Jezus’ opstanding? Wat houden
we, als wij deze getuigenissen als
bééld moeten verstaan, tenslotte in
hánden? 

En welk appèl doen ze vandaag op
ons, mensen van een andere cultuur
en een andere tijd?

U bent van harte welkom op 17 mei
om deze lezing van deze bekende spre-
ker mee te maken, entree 5 euro, in-
clusief koffie of thee.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap

Lezing Ds. Carel ter Linden
Hengelo - Lezing: ‘Wandelen over het water’ door Ds. Carel ter Linden op
maandag 17 mei in kerkgebouw Vrijzinnige Geloofsgemeenschap,
Banninkstraat 9 in Hengelo Gld.

Anny schildert realistische stillevens
in olieverf op linnen of paneel. De ka-
pel is dagelijks geopend. De toegang is

gratis en Anny zal zelf aanwezig zijn.
www.plageman-aalbers.nl

Expositie

Bronkhorst - Van 8 t/m 14 mei vindt de jaarlijks terugkerende expositie
van Anny Plageman Aalbers plaats in de kapel van Bronkhorst.

Start en finish zijn bij de Herberg aan
de Dorpsstraat 10 in Vorden. De rit
voor de auto’s is iets langer dan nor-
maal (70 kilometer) en voert de deel-
nemers geheel door de gemeente
Bronckhorst. Ongeoefende rijders
kunnen meedoen op een beginners re-
glement dat bij de start (tussen 12.30
en 13.30 uur) klaar ligt. 

De rit is uitgezet door Jan Luiten en
Erik Kleinreesink.

Voorjaarsrit De
Graafschaprijders

Vorden - VAMC De Graafschaprij-
ders organiseert zondag 2 mei de
‘Voorjaarsrit’ , een oriëntatierit
waaraan iedereen kan deelnemen.

Hier behaalde zij een 3de prijs met 188
punten in de klasse L2. Op 25 april
reed zij in Laag-Soeren. Hier werd ze

1ste met 203 punten in de klasse L2.
Ook was er een concours in Diepen-
veen. Hier behaalde Christ van Dijk
met Amiga Maya een 4de prijs met 198
punten. Hij reed in de klasse L2. Lisan-
ne Schippers reed met haar Mister Ma-
cho in de klasse Z2. Hier behaalde ze
een 1ste prijs met 223 punten.

L.R. de Graafschap

Vorden - Joanne Pellenberg is goed
op dreef met haar paard Santos. Op
18 april reed zij een wedstrijd te
Twello.

Vóór die tijd moet er nog heel wat
gebeuren om hem piekfijn in orde

te hebben. Komt U ons een paar uur
helpen? Op maandag- en dinsdag-
middagen van13.00 tot 16.30 (behal-
ve Pinkstermaandag) is er tenmin-
ste 1 persoon aanwezig om u weg-
wijs te maken. Wij verlangen geen
deskundigheid, plezier in het sa-

men werken is een pré.

De vlindertuin ligt aan de Maandag-
weg, waar de Veengoot de weg van
Hengelo Gld naar Ruurlo snijdt.
Dus niet in het dorp Vorden.

Oproep
Vorden - Stichting Vlindertuin
Vorden, Maandagweg 2, 7251 MT
Vorden heeft weer open dagen
op 29 en 30 mei a.s.

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. 'Den steet altied van achteren': 
Hij laat een ander het werk opknappen.

B. 'Kom d'r moar 's weer achterhen kieken': 
Kom nog maar eens een keer langs.

C. 'Da's 'n raar anworden van ow': 
Dat is een rare gewoonte van je.

De CVAW wil de contacten met de ho-
reca verstevigen. Daarom werd op
maandag 19 april een bijeenkomst ge-
houden, waarbij vertegenwoordigers
van horecabedrijven een rondleiding
kregen en kennis konden maken met
de smaak van de wijnen. Met vijftig
deelnemers was de opkomst erg goed
te noemen. Het gezelschap werd wel-
kom geheten door Walter van Hul-
stijn, adviseur van de wijnbouwers en
tien jaar geleden initiatiefnemer van

de wijnbouw in de Achterhoek. De
rondleiding werd verzorgd door kel-
dermeesters Esther Dondergoor en
Henk Takken. Aansluitend was er een
proeverij met uitleg door verkoper
Maarten Smit, waarbij ook het eerste
Achterhoekse sekt kon worden ge-
proefd. Speciale aandacht was er voor
de in Berlijn met goud bekroonde So-
laris. De wijnbouwers hadden een lu-
diek thema gekozen om de Solaris te
presenteren. Dat gebeurde in de vorm

van een trouwerij. De witte wijn Sola-
ris trad in het huwelijk met het witte
goud; de asperge. Rob Roth zelf wijn-
bouwer en verantwoordelijk voor sales
en marketing bij de CVAW, voltrok de
huwelijksplechtigheid met de wens
dat dit gastronomische huwelijk in fi-
guurlijke en letterlijke zin hartstoch-
telijk geconsumeerd zou worden. 

De horecaondernemers reageerden
enthousiast. De Solaris en de asperges
vormen een prima match, zo werd wel
duidelijk gezien de positieve reacties.
De wijnbouwers hopen nu dat ze hun
wijnen veelvuldig terugzien op de
kaarten van de Achterhoekse horeca-
gelegenheden. Voor meer informatie:
www.achterhoeksewijnbouwers.nl

Horeca enthousiast over Achterhoekse wijnen

Geslaagd gouden huwelijk

Winterswijk - Horecaondernemers zijn onder de indruk van de kwaliteits-
wijnen van de Cooperatief Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers (CVAW).
Dat bleek op de bijeenkomst op wijngoed Dierkinck in Winterswijk--
Miste. Vertegenwoordigers van Achterhoekse horecabedrijven waren
uitgenodigd om de wijnen te proeven en getuige te zijn van een 'gouden
huwelijk'.

Het beachtoernooi zal gehouden wor-
den in de "Rouwenhorst-Arena" aan de
Landlustweg en de voorbereidingen
zijn al in volle gang. Op vrijdag 11 juni
zal er een sportdag plaatsvinden voor
de leerlingen van de basisscholen uit
Steenderen en Toldijk. 

Op zaterdag 12 juni is er de mogelijk-
heid om zelf te trainen, daarna start
een demonstratiepartij verzorgt door
professionele beachvolleyballers en
tot slot zal er een gezellige afsluiting
zijn onder het genot van een hapje en
een drankje. 

Op zondag 13 juni vindt het spectacu-
laire beachtoernooi plaats, waarbij
verschillende dames, heren en mix-
teams de strijd met elkaar aangaan. 

Men wil er alvast op wijzen dat de
opgave is gestart! Kijk voor meer in-
formatie en voor de losse opgaven-
formulieren op de website 
www.wiksteenderen.nl

Al in de BEACH stemming?

Steenderen - Op 11, 12 en 13 juni vindt dit jaar weer het Masselink de Covik
- WIK - Beachtoernooi plaats.

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

- advertorial -

EEN GRATIS 
GEZICHTSBEHANDELING

VOOR MOEDERDAG
(geldig tot 31 mei 2010)

Vul deze cadeaubon in en stuur hem aan onderstaand adres.
Wat u kunt verwachten van deze uitgebreide gezichtsbehandeling:

- Huidmeting volgens nieuwste techniek - Vele tips + uitleg
- Bepaling huidtype / huidanalyse - Een zichtbare huidverbetering
- Hoe de huidverzorging aan te brengen

Voor wie is deze tegoedbon: ....................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................................

Adres + Woonplaats: ......................................................................................................................

Welzijnspraktijk Bronckhorst
Leliestraat 18, 7255 XN  HENGELO (G), Tel. 0575 - 46 32 05

Afzender:........................................................................................................................................................................................

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

Werking van Shiatsumassage heeft altijd twee effecten.
Ten eerste zorgt Shiatsumassage voor lokale pijnbestrijding en
spierontspanning.
Het tweede effect van een Shiatsu behandeling is dat het
Autonome Zenuwstelsel in balans word gebracht.
Door deze combinatie van versterkende effecten worden 
vitaliserende processen in het lichaam geactiveerd die de basis
vormen van een goede gezondheid.

Klachten die met Shiatsu Massage kunnen worden 
behandeld zijn:
* Vermoeidheid * Hoofdpijn, 
* Slaapstoornissen spanningshoofdpijn, migraine
* Allergie, eczemen * Tenniselleboog etc
* Menstruatieklachten * Maag/darmklachten

Aangesloten bij  Beroepsvereniging de Zhong

Behandeling wordt grotendeels vergoed door Zorgverzekeraar.
Voor info of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95
7251 LD Vorden
Tel: 0575-556500 of 06-83034418
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Vera van Loon (1951, Haarlem) wilde
als kind al naar de kunstacademie,
maar naar school gaan was niet iets
wat ze leuk vond, in tegenstelling tot
haar beide broers. “Ik had alleen voor
de niet-exacte vakken hoge cijfers en
soms voor Nederlands,” lacht ze. “Ach-
ten en negens voor muziek, tekenen,
handvaardigheid en zelfs sport.” Ze
had graag de HBS willen volgen om
naar Kunstnijverheidschool in Amster-
dam te kunnen. Helaas lukte dat niet,
in die tijd was dat voor een meisje
minder gebruikelijk. Dus ging ze op
haar zestiende jaar aan het werk.

“Mijn eerste baantje was op een sier
emailleeratelier. Daar moest ik schil-
deren met een heel aparte techniek.”
Ze volgde wel verschillende schilder-
cursussen om verder te komen, maar
kreeg pas op haar 29ste een positief
impuls om, na toelatingsexamen, te
studeren aan de avondopleiding van
de Kunstacademie Artibus in Utrecht.
Door het behalen van de benodigde
testen op Havoniveau startte ze vervol-
gens op de dagacademie in Arnhem,
die beter stond aangeschreven. Zich
daar niet thuis voelend, ging Vera te-
rug naar Artibus waar ze na vijf jaar

hard werken in 1984 eindexamen
deed. “Toen kon ik eindelijk voor me-
zelf beginnen,” vertelt Vera. “En dan
begint het eigenlijk pas. Je hebt dan
wel een diploma en ben je officieel
kunstenaar, maar dan moet je jezelf
opdrachten geven. Je moet zelf je beste
criticus zijn en jezelf iedere dag aan
het werk zetten.” Niet iedereen kan
van de kunst leven. Vera had een deel-
tijdbaan voor drie dagen en gaf in Rijs-
wijk schilderlessen bij een vereniging. 

Ergens in 1995 ging ze op zoek naar
wat ze als zevenjarig meisje zo einde-
loos boeiend vond aan tekenen. Ze
pakte haar potloden -rook de geur van
het cederhout- en wat ruw papier en
begon met streepjes op papier, dik en
dun. De lijnen werden schrift, een
voordurende inspiratiebron van haar
werk. In juli 2004 verhuisde Vera van
Loon met haar partner Martin Mels-
kens van Den Haag naar Halle. Martin

werkte in de transportbranche voor
vervoer van breekbare materialen, zo-
als bloemen en wijnen en werd ge-
vraagd om een depot in Gelderland te
beginnen. Omdat Vera ook voordelen
zag voor een eigen bedrijf, zochten en
vonden ze de boerderij Nieuw Haver-
kamp. De schuur werd depot en de
deel van de boerderij werd opgeknapt
en ingericht als atelier voor Latente Ta-
lenten. “Toen bleek na een paar maan-
den dat Martin’s opdrachtgever een
notoir oplichter was,” verzucht ze. “En
daar zit je dan.” Martin begon toen
voor zichzelf een bedrijfje in ICT. Vera
startte volgens plan Latente Talenten
op, dat in 2005 de deuren opende voor
de eerste leerlingen. “Ik ben begonnen
met welgeteld één leerling en nu heb
ik er 68, verdeeld over verschillende
lessen.” 

Latente Talenten veranderde in een
stichting door de ziekte van Martin.
”Ik had het bedrijf in vijf jaar opge-
bouwd en wilde een ontzettend goed
lopend bedrijf niet opgeven,” vertelt
ze over deze beslissing. Er is veel werk
verricht, maar per 1 april dit jaar is de
stichting er, met een eigen bestuur. Ve-
ra is secretaris en werkt er als vrijwilli-
ger. “Het kan nu allemaal gewoon
doorgaan. Voor de leerlingen veran-
dert er niks.” Vera’s ervaringen met
school belnvloeden haar manier van
lesgeven. Ze benadert iedereen per-
soonlijk, wil de cursisten iets aanleren
zonder schools te zijn. Het plezier en
geborgen gevoel maakt dat mensen
makkelijker leren. Iedereen werkt in-
dividueel, omdat er verschillen zijn in
achtergrond, leeftijd en (levens)erva-
ring. Als mensen een opdracht willen
dan kan dat wel. Verder kiezen cursis-
ten zelf het materiaal, onderwerp en
manier van werken. De poezen, hon-
den en de pony van Vera en Martin
zijn geliefde modellen. De cursisten le-
ren tijdens de les ook van elkaar. En
terwijl de een weken achtereen aan

een werk bezig is, maakt een ander
een schilderwerk per les. “Het hangt
van je opvatting af en hoe geduldig je
bent.” 

Woensdagsmiddags is er een cursus
voor kinderen vanaf 7 jaar. Omdat kin-
deren ook andere dingen hebben, zo-
als naar de bibliotheek, een kinder-
feestje of het zwembad gaan, hoeven
zij niet elke week te komen. “Het moet
wel leuk blijven,” lacht ze. 
Ze nam deel aan de Achterhoek Spek-
takeltour in 2008 en de Zelhemse Zo-
merfeesten, maar exposeren kost haar
veel tijd en energie. “Die stop ik liever
in mijn werk,” legt ze uit. Tijdens de
verbouwing en de opstart van Latente
Talenten schilderde ze weinig. “Maar
daar wordt ik geen gelukkig mens
van,” lacht ze. “De laatste tijd ben ik
weer aardig op niveau. En sinds een
jaar ben ik wel bezig om te gaan expo-
seren in galeries.” 

De deuren van haar atelier Latente Ta-
lenten gaan gastvrij open tijdens de
Kunst10Daagse. Daar exposeert zij
haar meest recente werk. “Ik schilder
de laatste tijd alleen nog maar met
olieverf,” vertelt ze. “Ik vindt dat echt
het prettigste materiaal. De kleuren
en kleurdiepte van olieverf wordt nog
steeds niet geëvenaard door bijvoor-
beeld acrylverf.” Ook is werk van de
cursisten te zien. Van fijnschilders tot
heel experimenteel en onderzoekend,
van nalef tot fijn geschilderd. Ze wer-
ken in aquarel, acryl, olie, pastel en
houtskool, alles zit er tussen. Van twee
kinderen worden tekeningen tentoon-
gesteld. “Het is zonde als je ergens aan-
leg voor hebt, talent hebt, om het te la-
ten liggen. Het is in feite een cadeau
wat je krijgt,” besluit Vera. 

Vera van Loon, Latente Talenten,
Dwarsdijk 8, 7025 CR Halle, telefoon
(06) 51077915.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Vera van Loon – Latente Talenten

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. De Kunst10Daagse is voor Vera van Loon de manier om een
breed publiek kennis te laten maken met haar atelier Latente Talenten,
haar meest recente werk en werk van haar enthousiaste cursisten.

Vera van Loon (l.) bij haar recente werk, geeft les aan veel getalenteerde cursisten.

Jopie: “Ik ben in 2003 met de zorgboer-
derij begonnen omdat we zagen dat
onze zoons Simon en Heimen geen
agrariër werden. Mijn man Henk runt
sinds 1975 een agrarisch bedrijf, waar-
naast ik jaren werkzaam was in de
zorg. In eerste instantie met volwasse-
nen en ouderen, maar later met kin-

deren. Zonder opvolging ga je als agra-
riër denken aan afbouwen, maar door
de zorgboerderij-activiteiten werd het
meer ombouwen”.
Dat ombouwen begon heel rustig en
bleef beperkt met het openstellen van
een aantal ruimtes van de boerderij en
het erf voor kinderen en jongeren met

een beperking. Daarbij kan het gaan
om verstandelijke beperkingen, maar
ook , jongeren met een autistische of
aan autisme verwante stoornis, jonge-
ren met gedragsgerelateerde beper-
kingen zoals ADHD zijn er welkom.
Voornamelijk in de weekeinden en in
hun vrije tijd komen op verschillende
momenten in totaal zo’n 25 jongeren
naar de boerderij aan de Heurneweg
om er een dagje plezier te hebben.
Jopie: “Iedereen kan en mag hier zich-
zelf zijn. De begeleiders (er wordt met
één begeleider op drie jongeren ge-
werkt) moeten aandacht hebben voor
de deelnemers en respect, ruimte,
rust en regelmaat bieden, zodat de
deelnemers zichzelf kunnen zijn en

worden uitgedaagd om nieuwe stap-
pen te zetten in hun persoonlijke ont-
wikkeling. De boerderij leent zich
daarbij voor vele activiteiten. Van het
voeren en knuffelen van dieren tot het
helpen bij het werk, maar er is ook
ruimte om samen te spelen en hutten
te bouwen. Activiteiten rond een boer-
derij bieden een speciale sfeer en eisen
een zekere discipline. Het leren struc-
tureren van een dag wordt gemakkelij-
ker en biedt de jongeren houvast. Mo-
torische en sociale vaardigheden wor-
den in de verschillende activiteiten ge-
oefend, waarbij de cliënt centraal
staat. Wanneer er de mogelijkheid is,
worden er uitstapjes gemaakt en gaan
we zwemmen in een binnen- of bui-
tenbad, of naar een spelerij. Daarnaast
proberen we cliënten te stimuleren
om te leren. Onlangs konden enkele
jongeren met onze hulp hun tractor-
rijbewijs halen. Dit hebben we in sa-
menwerking met het A.O.C. in Doetin-
chem georganiseerd en het examen
werd afgenomen door een bevoegde
docent van het A.O.C. Loonbedrijf Was-
sink van de Schotman was daarnaast
bereid de jongeren te wijzen op de ge-
varen van het rijden met grote land-
bouwvoertuigen.”
Maar de zorg gaat verder, want naast
alle activiteiten wordt er een persoon-
lijk plan voor de cliënt opgesteld en
heeft Den besselder orthopedagoog
‘Roos’ in dienst. Door de interesse die
Simon inmiddels voor de zorgboerde-
rij gekregen heeft, ligt het in de ver-
wachting dat Den Besselder zich de
komende tijd verder gaat uitbreiden
met Simon’s specialismen fysiothera-
pie en sport en bewegen. Simon is na-
melijk op dit moment bezig met het
afronden van zijn opleiding fysiothe-
rapie. Daarnaast is Simon fitnessin-
structeur, judoleraar en bewegingsag-
oog. Ook zoon Heimen, die een univer-
sitaire studie in de richting biomedi-
sche technologie heeft afgerond, le-
vert zijn bijdrage aan de zorgboerderij.

Hij gaat zich verder verdiepen in de di-
verse doelgroepen doormiddel van
cursussen en opleidingen. Met zijn
meer technische achtergrond en ken-
nis is hij verantwoordelijk voor de die-
ren en samen met vader Henk bege-
leidt hij cliënten die hun tractorrijbe-
wijs willen behalen.
Jopie: “Met Simon en Heimen erbij
worden de mogelijkheden van de zorg
enorm uitgebreid. Simon en Heimen
gaan volgend jaar ook officieel het
stokje overnemen. Simon wil zijn kwa-
liteiten gaan richten op de zorgboer-
derij en ook andere groepen die zorg
nodig hebben gaan begeleiden, zodat
het een multifunctionele agrarische
zorgboerderij wordt. Het agrarisch be-
drijf wordt, als de wetgeving het toe-
laat, gewoon door Henk en mij voort-
gezet. Naast varkens denken we aan
100 tot 150 schapen en een gedeelte
akkerbouw. Een deel ervan wordt, ten
behoeve van de zorg, met kleindieren
en een uitbreiding van de groente- en
bloementuin, omgezet voor de zorg.
Enkele stallen en andere bijgebouwen
zullen worden omgebouwd tot ruim-
tes, waarin die zorg kan worden gebo-
den. Naast spelen en hutten bouwen
en het werken in de tuin moet er dan
ook aandacht komen voor onderhoud,
koken, schoonmaken en bijvoorbeeld
het maken van vogelhuisjes.”
Simon vult aan hoe hij zijn kwalitei-
ten als fysiotherapeut, maar ook als
bewegingsagoog en judoleraar in de
zorgboerderij gestalte gaat geven en
tijdens een rondleiding over het be-
drijf legt hij uit hoe alles er in de toe-
komst uit komt te zien.
Simon: “Het hoeft niet morgen af,
maar ik heb er een beeld bij en een vi-
sie hoe ik, of liever gezegd zorgboerde-
rij den Besselder z’n taak kan vervul-
len in de zorg en de groep zal dan ook
groter zijn dan alleen jeugd, waar we
ons nu nog voornamelijk op richten.”

Den Besselder, zorgboerderij met meer dan zorg

Halle Heide - In onze serie over de zorgboerderijen in de gemeente
Bronckhorst komt na ́ de Stek´ nu zorgboerderij ́ Den Besselder´ uit Hal-
le Heide aan bod. Deze zorgboerderij werkt weer op een compleet andere
manier en trekt daardoor ook andere belangstellenden, die er hun ple-
zier en daginvulling genieten. Jopie Vos begon haar zorgboerderij in 2003
en behaalde in 2007 het certificaat ´Kwaliteitskeurmerk Zorgboerderij-
en´ en doordat nu duidelijk wordt dat ook zoon Simon er voor voelt om
op de zorgboerderij te werken, kan de gehele zorg vanuit een ander per-
spectief bekeken worden.
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Een greep uit de verzameling: koet-
sen, oldtimers, gemotoriseerde gras-
maaiers, limousine, arreslee, brand-
weer en als één van de hoogtepunten
de cateringwagen van Hotel Bakker
met als pakketje de leerling Dennis
Zweers. Daarnaast arriveerde het per-
soneel van het Beeckland geheel in
stijl met de spelersbus van de Graaf-
schap. De hele avond had wel een
Graafschapstint want als "Mysteriegu-
ests" waren Graafschapspeler Martijn
Meerdink en clubicoon/materiaalman
Theo Vergeer aanwezig. Zij deelden de

prijzen uit aan de King en Queen van
de avond. Deze prijzen gingen naar
respectievelijk Wouter Abelmann en
Leonie van Gennep. De prijs van de
meest ludieke aankomst ging naar de
Kerstman en de arreslee waarin Rian-
ne Groot Roessink, Ingrid Hiddink en
Isabelle Keurentjes arriveerden. Zij al-
len wonnen een bezoek aan de water-
skibaan Stroombroek in Braamt. Het
publiek genoot van het spektakel en
het lijkt de goede kant op te gaan met
het streven van het Beeckland om er
een goede traditie van te maken.

Beeckland: Galafeest
opnieuw geslaagd

Vorden - Het galafeest van het Beeckland heeft afgelopen donderdag het
hele dorp weer doen toestromen naar Hotel Bakker. Rijen dik stond het
publiek te genieten van de ene na de andere ludieke aankomst van leer-
lingen over de rode loper(aangeboden door Theo Tankink).

Bien Détendu is een overkoepelende
organisatie die zorgt voor allerlei ver-
schillende workshops met daarbij de
juiste accommodaties. Deze work-
shops worden door gast docenten ge-
geven en allemaal verstaan ze hun vak
en willen dat graag uitdragen naar an-
deren.
Begonnen wordt op vrijdagmiddag
met een gezamenlijke lunch en het
eindigt op maandagavond met een
etentje. Lekker napraten met elkaar
over de afgelopen dagen en daarna
wordt iedereen uitgezwaaid. De slag-
zin van Bien Détendu is: Exclusieve
workshops in prachtige omgevingen
en … volledig verzorgd. Dus met ande-

re woorden: overnachten, eten & drin-
ken, een workshop volgen inclusief de
benodigde materialen. Het is een com-
pleet pakket dat erg geschikt is voor
o.a. bedrijven, families, vriendengroe-
pen en (project) koren. Uiteraard is
Bien Détendu ook erg blij met u als in-
dividu!
Mensen die zich willen inschrijven
voor een workshop kunnen dat doen
via de website www.biendetendu.com.
De gast docenten vertellen op de web-
site wie ze zijn en vertellen ook hoe
hun workshop eruit gaat zien. Per
lang weekend is er één workshop. Zie
de advertentie elders in deze krant
voor meer informatie.

Bien Détendu
Bien Détendu is een nieuw bedrijf dat binnenkort haar deuren opent. Op
30 april start de 1e workshop die duurt t/m 3 mei. Tijdens de workshop
zullen de volgende activiteiten plaatsvinden: Tekenen en stilte meditaties
in de natuur i.c.m. Haiku gedichtjes.

Doel van de dag: op deze dag ontvangt
u informatie over de (nieuwe)verkeers-
regels en verkeerssituaties, waarmee u
te maken heeft of krijgt als gebruiker
van de scootmobiel of de rolstoel. Er
zijn verkeersdeskundigen aanwezig
die uw vragen kunnen beantwoorden
en buiten met u gaan oefenen met uw
eigen scootmobiel of rolstoel. Opgave
voor deelname mogelijk tot vrijdag 4
juni 2010.

Opgave kunt u telefonisch doen bij
Ans Vermeulen (ouderenadviseur), tel.
0575-46 52 81 of door het inschrijffor-
mulier op te sturen naar: Stichting
Welzijn Hengelo, Sarinkkamp 7, 7255
CX Hengelo Gld.
Mocht u elders wonen en ook willen
deelnemen aan deze middag, dan

kunt u voor meer informatie en opga-
ve voor deze middag contact opne-
men met de heer E. Steentjes, in Zel-
hem, tel. 0314-62 21 62. 

INSCHRIJFFORMULIER SCOOT-
MOBIEL VOORLICHTING
Ja, ik wil graag meedoen aan de scoot-
mobiel voorlichting op donderdag 17 juni.

Naam: 

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Oefenmiddag voor
rolstoelgebruikers
Hengelo - Informatie- en oefenmiddag voor scootmobielers en elektrische
rolstoelgebruikers. Op donderdag 17 juni organiseren Veilig Verkeer Ne-
derland, afdeling Bronckhorst en Stichting Welzijn Hengelo Gld. van
14.00 tot 17.00 uur een informatie- en oefenmiddag voor mensen die ge-
bruik maken van een scootmobiel of een elektrische rolstoel. De dag
wordt gehouden bij café Wolbrink (Marktzicht), Bleekstraat 3 in Hengelo
Gld.

Op scholen wordt veel gebruik ge-
maakt van computers. En in steeds
meer klaslokalen hangen digitale
schoolborden aan de muur, gestuurd
door middel van een laptop. Hierop
kunnen de leerkrachten schooltelevi-
sie of een gemiste uitzending laten kij-
ken, de wereldkaart projecteren en
nog veel meer. Want er is veel beeld-
materiaal beschikbaar in de beeldban-
ken van de omroepen en Kennisnet.
Het huidige netwerk is echter niet op-
gewassen tegen de grote hoeveelhe-
den informatie die op het internet be-
schikbaar komt. Glasvezelnetwerken
zullen een tsunami aan nieuwe dien-
sten c.q. applicaties op de elektroni-

sche snelweg in gang zetten, waarbij
gigantische hoeveelheden data met
snelheid van het licht worden getrans-
porteerd. Een enorme vloedgolf aan
mogelijkheden komt er aan. Glasvezel
is daar een antwoord op. Een glasve-
zelverbinding geeft enorme mogelijk-
heden: het is supersnel, zowel voor het
opvragen van informatie als het weg-
sturen ervan. De interactie tussen de
verschillende computers zal zo verbe-
teren. 
Ook voor scholen geeft het supersnel-
le glasvezel vele voordelen. Het biedt
mogelijkheden om extra onderwijs-
kundige toepassingen te ontwikkelen
of te gebruiken. De leerlingen kunnen

aan de slag met programma’s als
Google Earth, CinekidStudio, Web-
Kwesties en Flight Simulator. Zo leren
kinderen hoe ze een kinderkrant ma-
ken en uitgeven, een filmpje of docu-
mentaire maken of zelfs een eigen
website. En de programma’s kunnen
ook nog eens tegelijkertijd gebruikt
worden, zonder het netwerk te overbe-
lasten. 
Glasvezel maakt de communicatie
met beeld en geluid over grote afstan-
den mogelijk. Zo kunnen leerlingen
luisteren naar en vragen stellen aan
een docent die op een andere locatie
lesgeeft of kan een ziek kind gewoon
vanaf thuis de lessen volgen. Ook ken-
nis en informatie uitwisseling met
musea, bibliotheken, theaters of ande-
re culturele instellingen is mogelijk.
En omdat alle aangesloten scholen de-
zelfde mogelijkheden hebben, kun-
nen deze eveneens beter samenwer-
ken en kennis en informatie uitwisse-
len. 
De computer wordt op school niet al-
leen gebruikt als ondersteunend ma-
teriaal, maar ook worden de ICT-vaar-
digheden steeds belangrijker. Met
breedband, een verbinding met het
netwerk dat wordt gemaakt met een
‘snelle’ verbinding, kan het onderwijs
inspelen op de sterk veranderde leer-
omgeving van kinderen en jongeren.
Kinderen groeien op met beeld en
computers, het is hun wereld. En hoe
eerder zij leren ermee om te gaan, hoe
beter. Bovendien maakt de nieuwe ma-
nier van onderwijs kinderen enthou-
siast en biedt uitdaging om te leren. 
Het aanleggen van een glasvezelver-
binding hoeft niet duur te zijn. Het is
een investering voor lange tijd, want
de infrastructuur kan zo’n dertig jaar
mee. Het leuke van het glasvezelpro-
ject is dat men er gewoon mee aan het
werk kan gaan, zonder van tevoren te
weten wat er mee kan. Want eigenlijk
is alles mogelijk met glasvezel. 
De oudere generatie heeft de jonge ge-
neratie opgezadeld met een enorme
staatsschuld, die de welvaart in de toe-
komst behoorlijk in de weg kan zitten.
Laten zij de jeugd het gereedschap ge-
ven dat een sterke impuls zal geven
aan de wederopbouw van een sterke
economie en een verantwoord sociale
samenleving. Vooral het hoogste erf-
goed, de kenniseconomie, zal Neder-
land zijn positie op de ladder van de
toonaangevende landen in de wereld
teruggeven.

Project HENGELOPGLASVEZEL gestart

Glasvezel in het onderwijs

Hengelo - Het project Hengelopglasvezel is gestart. De werkgroepen in de
Bronckhorster kernen Hengelo, Zelhem en Vorden gaan in zee met het
Twentse bedrijf Glashart. Naar verwachting zal in Hengelo Gld. in het
voorjaar van 2011 het snelle internet gereed zijn. Wat zijn de voordelen
van glasvezel in het onderwijs?

Een digitaal schoolbord biedt vele mogelijkheden.

Naast de schapen die geschoren wer-
den en de verkoop van de vachten,
werden ook vele andere ambachten
getoond. Kramen met wolproducten,

streekproducten, bouwtechnieken, al-
ternatieve energie methodes en kunst
werden goed bezocht. Er was eveneens
belangstelling voor de demonstraties

van touwtrekken, waterbronnen bo-
ren en boomstammen zagen door de
mobiele houtzagerij, wolspinnen en
weven. Kinderen genoten van de graaf-
werkzaamheden op de minikraan en
het touwdraaien. 
Op de speelweide en skelterbaan, als-
ook op de terrassen was het een gezel-
lige drukte.

Twee dagen schaapscheerderfeest

Bekveld - Bij Kinderboerderij Feltsigt werden dit jaar twee schaapscheer-
dersfeestdagen georganiseerd, op zaterdag 24 en zondag 25 april. Het is
het vijfde seizoen van de kinderboerderij en daar wordt extra aandacht
aan besteed.

Kinderen konden bij Feltsigt touwen draaien.
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Volgens Oorthuis is de kracht van
Business Point Telecom de lage drem-
pel: ''onze klanten bevinden zich met
name in het MKB (zo tussen de 2 en 50
aansluitingen). Deze klanten krijgen
tot nu toe direct advies van de provi-
der, of moet naar een telefoonwinkel.
Bij Business Point Telecom krijgen ze
onafhankelijk advies, de zakelijke ser-
vice die ze nu te weinig krijgen omdat
ze volgens velen ''te klein zijn'' en het
fijne is dat de klant niet weg hoeft om-
dat ze een eigen adviseur toegewezen
krijgen die bij de klant op het bedrijf
komt. Voor de klant heeft dit dus al-
leen maar voordelen en hij hoeft geen
cent meer te betalen dan dat hij eer-
der deed in een telefoonwinkel. Daar-
naast hebben wij bijvoorbeeld een re-
paratie service waarbij de klant online
zijn defecte toestel kan aanmelden
waarna wij hem gratis bij de klant ko-
men ophalen en terugbrengen. Voor
deze service is het niet eens noodzake-
lijk dat het toestel bij Business Point
Telecom is gekocht''. Volgens Oorthuis
is een ander groot pluspunt dat Busi-
ness Point Telecom een totaal partner
is ''men kan bij ons terecht voor vaste

telefonie (centrales, abonnementen
en toestellen), mobiele telefonie, data
en voertuig inbouw. Wij willen ons
graag eerst bewijzen en maken daar-
om geheel kosteloos een Scan van alle
telecomkosten en bekijken we of het
voordeliger kan ZELFS als het mobiele
contract nog loopt''

Door het succes van Business Point Te-
lecom is het inmiddels wel noodzake-
lijk om een eerste afspraak te plannen
via een speciaal mailadres of telefoon-
nummer. ''Natuurlijk kan de klant al-
tijd met ons bellen via 0314 - 364300.
Daarnaast hebben we vanaf nu ook
een e-mail adres waar de onderne-
mers uit Bronckhorst terecht kunnen
met hun vragen over mobiele en vaste
telefonie, en natuurlijk voor het ma-
ken van een vrijblijvende eerste af-
spraak bronckhorst@businesspointte-
lecom.nl''

Daarnaast is Business Point Telecom
een samenwerking aangegaan met
Carlectra uit Ulft. Volgens Martial
Oorthuis van Business Point Telecom
is er een grote synergie tussen de bei-

de bedrijven. '' We kregen steeds vaker
vragen over carkits en voertuigvolgsys-
temen. Onze partner is al een geruime
tijd de specialist voor de automotive
branche in de achterhoek. Carlectra
en Business Point Telecom vullen el-
kaar perfect aan qua werkzaamheden
en dienstverlening en hebben service
hoog in het vaandel staan''. Peter van

Tuijl van Carlectra heeft de afgelopen
maanden dezelfde ervaringen gehad.
''Ook onze klanten willen graag een
vast aanspreekpunt voor alles wat met
voertuig-inbouw en telecom heeft te
maken en komen regelmatig bij ons
met vragen over vaste of mobiele tele-
fonie. Door de samenwerking tussen
Business Point Telecom en Carlectra

kunnen we deze klanten nu volledig
van dienst zijn.'' De beide eigenaren
benadrukken dat het niet gaat om een
fusie van de twee bedrijven. ''We blij-
ven twee aparte bedrijven die in het
belang van de klant samenwerken om
deze een compleet pakket te kunnen
bieden''

Business Point Telecom versterkt activiteiten
Doetinchem - Telecombedrijf Business Point Telecom gaat de komende
periode haar activiteiten in Bronckhorst versterken en gaat een samen-
werking aan met Carlectra. Het van oorsprong Doetinchemse bedrijf be-
diend op dit moment al een grote groep klanten in de gemeente Bronck-
horst, maar volgens eigenaar Martial Oorthuis blijkt dat Bronckhorst een
gebied is waar nog weinig op telecom gebied wordt gedaan. ''Het blijkt dat
veel van onze klanten enorm veel kunnen besparen op hun huidige mo-
biele abonnementen en vaste telefoonkosten, in de regio Bronckhorst
hebben we nu een aantal pilots afgerond waarbij een aantal grote klan-
ten duizenden euro's hebben kunnen besparen''.

Gelukkig hielpen andere teams in As-
sen mee om alles voor elkaar te krij-
gen. In Assen werd op vrijdag en zater-
dag getraind voor de races van zon-
dag. Het Nederlandse Hanspree Ten
Kate Honda team was zeer succesvol
in de trainingen. In de stock 600 en
1000 stonden de twee Franse junior rij-
ders van het team, Florian Morino en
Maxime Berger, op pole position. De
Turkse rijder Kenan Sofuoglu pakte de
eerste start positie ondanks een val
laat in de training op de zaterdag mid-
dag. In de superbike klasse, die over
twee manches gereden wordt, was in
de trainingen geen kruid gewassen te-
gen de Engelse rijder Jonathan Rea. In
de ONK superbike training was Bob
Withag met een derde tijd de snelste
HAMOVE rijder. Bas Winkel, Gert v. d.
Bosch en Frank Bakker pakten hierin
de 11e, 15e en 18e plaats. Joop Timmer
hield de eer hoog in Spa met een 6e
tijd in de trainingen en Joey den Be-
sten en Fabian Heusinkveld reden zich

naar een 14e en 18e tijd. Zaterdag te-
gen het eind van de middag werd de
eerste race verreden en de zeer jonge
Morino van het Ten Kate Honda team
wist de wedstrijd met een klein ver-
schil te winnen voor de man achter
zich. 

Het hoofdprogramma van de SBK
werd op zondag gereden. De eerste
race van de dag was de stock 1000 die
met overmacht werd gewonnen door
de Italiaan Baldovini. Berger de Frans-
man werd tweede voor het succesvolle
Ten Kate team. In de supersport cate-
gorie kon Sofuoglo zijn pole niet om-
zetten in een overwinning. Hij werd
derde achter de Ier Laverty en de Span-
jaard Lascorz. De mooiste races van de
dag waren de WK superbikes. Deze
werden gereden over twee wedstrijden
en ze waren allebei zeer spannend. Jo-
nathan Rea pakte de beide overwin-
ningen maar net. In de eerste manche
werd tweevoudig wereldkampioen su-

perbikes James Toseland tweede voor
Leon Camier. Toseland eindigde in de
tweede manche achter Leon Haslam
als derde. Het podium bestond zowel
in de 1e en 2e race geheel uit Engelse
rijders. De ONK superbikes sloten de
dag af op Assen. Het Performance Ra-
cing Achterhoek kon niet deelnemen
aan de wedstrijd doordat hun rijder
Frank Bakker in de afsluitende trai-
ning op zaterdag er met zo'n 280 km
per uur was afgegaan. De rijder was
oke maar dat kon niet van de Yamaha
gezegd worden. De heren moeten nog
veel werk verzetten om de motor klaar
te krijgen voor de thuisrace op de
"Varsselring" te Hengelo. De race werd
gewonnen door Arie Vos en beste HA-
MOVE rijder was Bob Withag met een
5e plaats. Bas Winkel werd negende
en Gert v. d. Bosch pakte het laatste
puntje voor de HAMOVE. 
Fabian Heusinkveld reed zich in Bel-
gië in de kijker met twee 13e plaatsen
in de supersport klasse. Joey den Be-
sten crashte zwaar en moest nog even
naar het ziekenhuis ter observatie
maar bleek gelukkig ongedeerd. De
overige leden van de HAMOVE reden
zich niet in de punten op het fameuze
circuit van Spa-Francorchamps. De vol-
gend ONK race is tijdens het Hemel-
vaart weekend in Hengelo Gld.

WK SBK en ONK superbikes Assen

Afgelopen weekend werd op het zonnige TT circuit van Drenthe het WK
SBK en ONK superbikes voor motoren verreden. De ONK supersport cate-
gorie kwam dit weekend aan de start in het Belgische Spa-Francor-
champs. Het performance Racing Achterhoek kwam met Frank Bakker
aan de start in Assen bij de superbikes en Jan Roelofs was aanwezig in Bel-
gie. Hierdoor kwam men wel wat in de problemen met materiaal wat nu
verdeeld moest worden.

Ten Kate rijder Jonathan Rea. Foto:Henk Teerink

De sportmiddag werd georganiseerd
vanuit de samenwerkende sport/turn-
verenigingen uit de gemeente Bronck-
horst bekend onder de naam Turn-
sport Bronckhorst Er waren 120 kinde-
ren en veel vrijwilligers van verschil-
lende verenigingen aanwezig Ook kre-
gen we net zoals andere jaren hulp
van eerste jaars studenten van het
Graafschapcollege afdeling Sport en
Bewegen zij deden ook ontzettend
hun best om de kinderen een leuke en
sportieve middag te bezorgen
De sportmiddag heeft niets met jazz ,
turnen of gym te maken , de  kinderen
zijn dan erg fanatiek bezig met hard-

lopen, verspringen, hordelopen,  speer
of bal werpen, kogelstoten, duurloop
minimaal 800 meter en hoogsprin-
gen, tussen de rondes door kregen de
kinderen van wat lekkers en drinken  
De middag werd afgesloten met een
zakje chips gesponsord door Super de
Boer Rinders uit Hengelo . Er zijn die
middag veel foto's gemaakt die bin-
nenkort te vinden zijn op de gezamen-
lijke website www.turnsportbronck-
horst.nl of op www.diokeijenborg.nl
Alle kinderen ontvangen nog een di-
ploma met daarop de behaalde resul-
taten , deze worden via de verenigin-
gen verspreid .

Weer goed bezocht

Sportmiddag Turnsport
Bronckhorst

Op woensdag middag 21 april j.l. was het weer een gezellige drukte op de
atletiekbaan Argo te Doetinchem, op deze datum gehouden ivm de Lan-
delijke Nationale Sportweek .
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Gert & Willy Bruggink begonnen hun
bedrijf samen met 7 collega's in 1985
vanuit woonkamer, garage en timmer-
werkplaats van buurman Winkel-
horst. In de loop der jaren maakte het
bedrijf aan de Molenweg een flinke
groei door tot ruim 70 medewerkers
nu. 

Eind jaren 90 werd een nieuwe show-
room gebouwd, waarin diverse mer-
ken keukens & inbouwapparatuur,
een ruime sortering wand- en vloerte-
gels voor binnen en buiten, sanitair
van alle bekende en minder bekende
producenten en vele bouwmaterialen
getoond worden met daarbij het des-

kundige advies van de showroomme-
dewerkers. Van strak design met de
nieuwste technische snufjes, via ergo-
nomisch en ondersteunend tot low
budget. Voor al uw wensen op woonge-
bied kunt u bij Bruggink terecht! 

De montage van het geheel wordt uit-
gevoerd door eigen mensen met jaren-
lange ervaring. Daarnaast maakte het
bouwbedrijf een flinke groei door. Met
een team eigen vakmensen bestaande
uit installateurs, metselaars, timmer-
lieden en tegelzetters zorgt Bruggink
ervoor dat zorg en aandacht wordt be-
steed aan de (ver)bouw van woningen
en bedrijfspanden, volledig naar wens

van en in overleg met de opdrachtge-
ver. Van kleine aanpassingen tot grote
verbouwingen, het wordt allemaal
met dezelfde passie voor detail en vak-
manschap uitgevoerd. 

De eigen projectontwikkeling biedt
bovendien een oplossing voor mensen
die op zoek zijn naar een kavel, wo-
ning of bedrijfspand in de regio. 

Tijdens de jubileumperiode die duurt
tot eind mei 2010 laat Bruggink de
klanten volop delen in de feestvreug-
de met vele aanbiedingen. 

Kijk hiervoor op www.bruggink-bv.nl
of breng een bezoek aan de showroom
in Heelweg. Van dinsdag tot en met za-
terdag bent u van harte welkom!

Feestelijk Open Huis:

25 jaar Bruggink in Heelweg

Regio - Tijdens een feestelijk en drukbezocht Open Huis vierde Bruggink
BV in Heelweg het 25 jarig bestaan op 9 april j.l.

Hengelo - In het gemeentehuis van
Bronckhorst werd afgelopen vrij-
dag de eerste voordeelpas van de
Achterhoekse Paardedagen (APD)
uitgereikt. Voorzitter Henk van der
Wende van de APD overhandigde
het eerste exemplaar aan burge-
meester Henk Aalderink.

Geert Jan Bittink gaf een toelichting
op het ontstaan van de voordeelpas.
Bittink heeft een eigen bureau op ge-
bied van communicatie, sponsoring
en marketing. 

Daarnaast is Bitting initiatiefnemer
van Stichting SteunJeClub.nl 

Als adviseur van de Achterhoekse
Paardedagen deed hij een beroep op
de (Bronckhorster) ondernemers om
mee te doen met de voordeelpas. 

Er wordt nauw samengewerkt met
Promocard Promotions B.V. die zich
richt op de ontwikkeling en verkoop
van voordeelkaarten aan leden, sup-
porters en sponsors van alle mogelijke
sportvereniging in Nederland. 

Het doel is deze verenigingen, door
middel van de verkoop van deze cards,
een financiële impuls te geven. 

Vanuit de gemeente Bronckhorst gaf
burgemeester Aalderink de organisa-
tie van de Achterhoekse Paardedagen
een compliment voor het vele werk
dat in een korte tijd is gedaan. 

Voorzitter Henk van der Wende ging
in op de veranderingen die er zijn ge-
weest in de organisatie. Het moet nu
gezien worden als herstart van het
paardenevenement. Verder waren bij
de uitreiking van de eerste voordeel-
pas aanwezig Gerard Bonnier, direc-
teur PromoCard en bestuurslid APD,
Christine Biesheuvel.

Achterhoekse Paardedagen

Eerste voordeelpas 
voor burgemeester Aalderink

De eerste voordeelpas werd door Henk van der Wende (rechts) uitgereikt aan burgemeester
Aalderink.

Zin om oud klasgenoten of oud colle-
ga's te ontmoeten van de OBS "Jan Lig-
thart", kom dan zaterdag 5 juni naar
Zelhem in het zalencentrum "Het wit-
te paard". Maar niet van iedereen
heeft men de gegevens gevonden dus
het kan zijn dat jij niet de rondstuur-
brief en opgave-formulier via de mail
of de post hebt ontvangen. Toch heb je
interesse om te komen, want je hebt
gelezen of iets gehoord over de reünie
van de OBS "Jan Ligthart". Meld dan je-

zelf aan, want het kan nog. Ga dan het
liefst vandaag naar de site
http://www.basisschooljanligthart.nl,
Hier zijn de gegevens te vinden over de
reünie. Vul het de opgaveformulier in
en stuur het naar jubileum@basis-
schooljanligthart.nl. De sluitingsda-
tum is vrijdag 30 april.

In mei worden de tijden van die dag
verder door de jubileumcommissie in-
gevuld. Dit komt op de site te staan.

Op de valreep

Zelhem - Dit heeft twee betekenissen. Algemeen bekend is dat het nog net
kan of op het allerlaatste moment. Echter een aantal jaargroepen van de
basisschool "Jan Ligthart" te Zelhem kennen het als een boekje dat je in-
vulde voordat je afscheid nam van je basisschool periode.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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“Maar het ‘groen’, oftewel het plant-
goed en de bomen, blijft wel onze be-
langrijkste speerpunt”, laat hij er met-
een op volgen. “We krijgen daarnaast
steeds meer specialisme in de andere
sectoren”. Gerben doelt daarmee op
de inmiddels 13 personeelsleden, die
bij de fa. Steentjes in dienst zijn. “Ie-
dereen brengt zijn of haar specialisme
mee en daardoor wordt het assorti-
ment steeds breder”.
Gezien de interesse en het belang dat
de gemiddelde Nederlander tegen-
woordig in de tuin stelt, is dit ook no-
dig, want de tuin is tegenwoordig
meer dan een stukje gras met
perkplantjes. De tuin is veel meer een
buitenverblijf geworden, waar (zelfs
bij minder goed weer) veel tijd wordt
doorgebracht.
Wat Gerben minder leuk vindt is dat
tegenwoordig de oorspronkelijk sei-
zoensgebonden producten het hele
jaar door worden aangeboden. Ger-
ben: “Ik moet nog erg wennen aan
‘herfstbloeiers’ in het voorjaar.”
Deze week wordt het 35-jarige jubile-
um gevierd met activiteiten voor de
klanten. Zo komt op woensdag 28

april Mark van ‘de Fruithof’ naar Zel-
hem om belangstellenden te informe-
ren over fruitbomen. Daaraan gekop-
peld heeft de fa. Steentjes een actie
met 10% korting bij de aankoop van
één of meerdere fruitbomen.
Donderdag 29 april is Gerard van de
fa. Veldar aanwezig. Gerard is een des-
kundige op het gebied van de water-
kwaliteit van vijvers en de mogelijkhe-
den met tuinvijvers. Belangstellenden
kunnen hun vijverwater laten testen,
waterplanten laten oppoten en die
dag geeft de fa. Steentjes 10% korting
op alle vijverartikelen.
Zaterdag 1 mei is Tom, een Italiaanse
kweker, die goed Nederlands spreekt,
te gast om u, onder het genot van een
hapje en een drankje, te vertellen over
palm- en olijfbomen en die dag krijgt
u 10% korting bij de aanschaf van deze
bomen.

Tot slot is de fa. Steentjes ook op Ko-
ninginnedag geopend en is er op vrij-
dag 30 april en zaterdag 1 mei een
groot luchtkussen voor het vermaak
van de jeugd.
Zie de advertentie elders in de krant.

35 jaar bloemisterij en
tuincentrum Steentjes

Zelhem - Waar vader Theo en zoon Gerben Steentjes het tien jaar geleden
nog alleen hadden over ‘Bloemisterij Steentjes’, moet zoon Gerben nu wel
erkennen dat de bloemisterij langzamerhand zo is uitgebreid met artike-
len en nieuw assortiment dat hun bloemisterij een kruising is met een
tuincentrum, waarbij Gerben aangeeft dat die trend zich de komende ja-
ren nog wel zal doorzetten. In zijn toekomstplannen voor het bedrijf ligt
een verbouwing met daardoor meer en bredere mogelijkheden zeker op-
gesloten “Maar die plannen zijn nog niet voldoende uitgekristalliseerd”,
aldus Gerben.

De gemeente Bronckhorst had de VIT
Oost-Gelderland gevraagd om deze ac-
tiviteit te organiseren met als doel jon-
ge en oudere mantelzorgers én dege-
ne waarvoor ze zorgen een gezellige
middag te bezorgen als blijk van waar-
dering. 
Zo vertrokken deze dinsdag maar
liefst 12 gezinnen met een ziek of be-
perkt gezinslid, onder  begeleiding
van de VIT, met de Syntusbus richting
Stadion De Vijverberg in Doetinchem.
Ook enkele scholieren van 't Beeck-
land, VMBO-school uit Vorden, gingen

mee. Zij verleenden vrijwillig allerlei
hand- en spandiensten. 
Het gezelschap werd onthaald op De
Vijverberg door de financieel direc-
teur van De Graafschap, Henk Bloe-
mers. Na plaats te hebben genomen
op een prachtige plek in de Busines-
sclub, met uitzicht op het veld, wer-
den de spelers van De Graafschap on-
der luid applaus binnen gehaald. Ze
zijn immers net kampioen geworden!
Vervolgens kreeg het gezelschap volop
gelegenheid om vragen op de spelers
af te vuren. Ook werden er handteke-

ningen uitgedeeld en was er de moge-
lijkheid om met de spelers op de foto
te gaan.  In de 'tweede helft' kregen de
gezinnen een rondleiding door het
stadion. Van kleedruimte (met bad!),
voetbalveld, van persruimte tot VIP-
lounge: alles werd met veel belangstel-
ling bekeken. Ter afsluiting werd ie-
dereen een broodje en drankje aange-
boden door De Graafschap. Om 19.00
uur arriveerde het gezelschap weer in
Hengelo, bepakt en bezakt, met pos-
ters van de Graafschap, attenties van
Syntus en van VIT Oost-Gelderland. 

Een reactie van één van de scholieren
van 't Beeckland: "Ik zou volgende keer
zo weer meegaan om te helpen. Het is
gewoon zo leuk om die kinderen zo
blij te zien".

Bronckhorster gezinnen bezoeken
de Graafschap

Doetinchem - Op dinsdag 20 April zijn 12 gezinnen uit de gemeente
Bronckhorst op stap geweest met de VIT Oost-Gelderland naar Stadion De
Vijverberg van Voetbalclub De Graafschap in Doetinchem. Dit uitstapje
was het gevolg van een partnership tussen De Graafschap en vervoers-
maatschappij Syntus waarmee ze hun maatschappelijke betrokkenheid
bij de Achterhoekse gemeenten willen onderstrepen.

Volgens Wagenvoort zien de mensen
de drie boeken, Bladeren en de vorige
uitgaven Puur Natuur en Butenthuus
als één geheel. Het boek Bladeren
komt dichtbij de mensen. De beleve-
nissen, gedachten en vertelsels zijn
daar voorbeelden van. Een citaat uit
het boek Bladeren: ‘Tussen verbeel-
ding en gewaarwording, bladert zo

het leven door de dagen en leest de
bladzijden van z’n boek. Leven is bla-
deren, van voorjaar naar herfst, van
jong naar oud’. Veel mensen halen uit
de boeken iets om daar wat mee te
doen. “Het boek wordt gebruikt bij
verzorgingstehuizen om uit voor te le-
zen, maar ook Achterhoekers die
gelmmigreerd zijn krijgen de boeken

toegestuurd. De boeken gaan de hele
wereld over”, weet Wagenvoort. 

Het boek Bladeren is in de regio te
koop bij de boekwinkels, Welkoopwin-
kels en Plattelandswinkels. Ook is het
verkrijgbaar bij Jan Wagenvoort aan
huis op zaterdagmorgen. Tel. 0575-
463221.
Het boek Bladeren is een mooi cadeau
voor de komende moederdag of vader-
dag.

'Het boek Bladeren komt dicht bij mensen'

Bekveld - Dialectschrijver Jan Wagenvoort uit Hengelo krijgt veel leuke re-
acties op zijn boek Bladeren. In oktober 2009 is het boek uitgegeven en de
verkoop loopt goed.

Dialectschrijver Jan Wagenvoort.

De voorzitter hield een openings-
woord n.a.v. Marcus 16: 7 "Jezus gaat u
voor naar Galilea" en ging voor in ge-
bed. De voorzitter wijst op de koffie-
morgens in Hotel Bakker op 24 juni,
22 juli en 26 augustus. Hij vestigt de
aandacht op het jaarlijkse uitstapje op
26 mei as. naar het Land van Maas en
Waal. Er zijn nog een aantal plaatsen
beschikbaar. Opgeven bij de bestuurs-
leden mw.G.Wullink (tel. 551796) en
dhr.G.Brummelman ( tel.551701).
Hierna is het woord aan de inleider
over het wek van MAF, dat betekent
Zendingsluchtvaart-organisatie of In-
terkerkelijke vliegorganisatie.Het kan-
toor van MAF Nederland is in Harder-
wijk. Door MAF worden luchtverbin-
dingen verzorgd in 30 landen. MAF-pi-
loten vliegen met ruim 130 vliegtui-
gen specifiek voor hulporganisaties en
kerken naar ziekenhuizen, vluchtelin-
genkampen en honderden andere af-
gelegen bestemmingen wereldwijd.

Daarnaast levert MAF op verschillende
plaatsen logistieke ondersteuning en
onderhoudt verbindingen met plaat-
sen die van de buitenwereld zijn afge-
sneden. Bovendien vervoeren zij medi-
cijnen naar streken die moeilijk be-
reikbaar zijn. Er worden zware eisen
gesteld aan piloten die voor deze orga-
nisatie gaan vliegen. Vaak zijn de MAF-
vliegtuigen de enige verbinding met
de bewoonde wereld.
Er werden twee films vertoond die
vooral de vluchten en werkzaamhe-
den in Afrikaanse landen goed weer-
gaven.
Vaak zijn het vrijwilligers die zich voor
de zending en de verbreiding van het
Evangelie inzetten. Ook het werken in
kleine hospitaaltjes werd getoond. De
aanwezigen kegen een goede indruk
van dit bijzondere en belangrijke werk
op afgelegen plaatsen. De voorzitter
bedankte dhr.Onnekink voor zijn dui-
delijke en indringende verhaal.Giften
ter ondersteuning van dit werk kun-
nen worden overgemaakt op reke-
ningnummer 55.83.45.808 t.n.v. MAF
Nederland.

Met het zingen van "Ik zie een Poort
wijd open staan" werd deze bijeen-
komst afgesloten.

Voorlichting over Interkerkelijke vliegorganisatie

PCOB
Vorden - Voorzitter F. Midden kon
tijdens de laatste bijeenkomst van
dit seizoen een flink aantal belang-
stellenden welkom heten, in het
bijzonder de heer Joop Onnekink
over de activiteiten van MAF Neder-
land.
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Chaja volgde al vanaf haar veertiende
cursussen bij Emiel Voest en werkt nu
met hem samen. Zij verzorgen samen
diverse clinics op grote evenementen.
Ook word regelmatig hun hulp inge-
roepen door bekende ruiters. Afgelo-
pen zaterdag lieten zij in een zeer
mooi aangeklede bak het rijkelijk toe-
gestroomde publiek zien hoe je diver-
se Freestyle trainingen kon toepassen
op paarden. Allereerst lieten zij met
hun eigen paarden het grondwerk
zien. Vervolgens werden de paarden
bitloos onder het zadel gereden. Uiter-
aard werd er vanuit het publiek de
vraag gesteld of ieder paard geschikt
was voor deze training. Emiel en Cha-
ja stelden toen voor een paard van stal
te halen en het te laten zien. AJ werd
vervolgens van stal gehaald. Een vier-
jarig paard met een sterk karakter. Na-

dat hij even mocht wennen aan de
kraal waarin word gewerkt, ging Cha-
ja met hem aan de gang. Emiel legde
ons uit wat er gebeurde en wat daar-
van het doel was. Na een minuut of
tien hadden de oefeningen al het ge-
wenste effect. AJ wandelde als een
lammetje achter Chaja aan. Dit was te-
vens het einde van de clinic welke was
georganiseerd door de activiteiten
commissie van RV & PC de Gompert. 

Nadien werden de mensen nog in de
gelegenheid gesteld om vragen te stel-
len. Dat de AC niet stil zit blijkt wel uit
hetgeen de laatste weken georgani-
seerd is. Ook de paasfair was een groot
succes. Maar ook in de toekomst zul-
len zij niet stil gaan zitten maar nog
veel van dit soort activiteiten gaan or-
ganiseren.

Geslaagde clinic Emiel Voest
en Chaja Kolthoff

Hengelo - Afgelopen zaterdag waren Emiel Voest en Chaja Kolthoff afge-
reisd naar manege de Gompert in Hengelo om daar een clinic te verzor-
gen. Voor Chaja geen onbekend terrein omdat zijzelf jarenlang haar
paard daar in pension had staan en lid was van de rijvereniging.

"Groot was mijn verbazing toen ik op
een door de weekse middag een tele-
foontje kreeg van Jan Bijvank, werk-
zaam bij WeeversWalburg in Zutphen.
Hij vertelde mij dat ik een prijs had ge-
wonnen met de internetsite kalender-
actie 'Winnen met Weevers'. Ik mocht
deze prijs komen ophalen en uitzoe-
ken bij de bekende Dames/Heren Mo-
dezaak Nuy tegenover de Wijnhuisto-
ren", aldus Joop Leussink. Hij werd
hier warm onthaald en rondgeleid
door Nicolaas Leeuwenburg, die hem
tevens onder het genot van een kop
koffie de prachtige winkel liet zien en
alles vertelde over dit familiebedrijf.

Hij liet de heer Leussink ook de prach-
tige herencollectie zien en uiteraard
het nodige passen. 

De kracht van Nuy ligt in het advise-
ren en combineren en dat daar zelfs
schoenen bij horen is eigenlijk heel lo-
gisch."De prijs die ik kon meenemen
bestond uit een blouse en stropdas
naar keuze en dat is voortreffelijk ge-
lukt. Ik wil hierbij graag Jan Bijvank
van WeeversWalburg en Nicolaas
Leeuwenburg van de Modezaak Nuy
hartelijk bedanken voor deze mooie
prijs", aldus Joop Leussink.

Niet te filmen!

Warnsveld - In het kader van de maandelijkse actie 'Winnen met Weevers'
is ditmaal Joop Leussink van MovieMax de winnaar geworden

Langs de route worden verschillende
bedrijven bezocht, waaronder een
melkveehouder, een museum en een
ezelstal. Bij de lunch staan onder an-
dere een springkussen voor de kinde-
ren en verschillende kraampjes met

streekproducten. Tijdens de lunchpau-
ze is er koffie, thee, frisdrank, soep,
hamburgers enz. enz. te koop. Het ont-
bijt is gratis. Kinderen tot 12 jaar gra-
tis. De routebeschrijving krijgen deel-
nemers bij het startpunt: Akkerbouw-

bedrijf Wullink, Banninkstraat 54,
Hengelo. Fietsers kunnen 's morgens
starten. Tevens is er een autoroute be-
schikbaar. Aanmelden is niet nodig. Er
is parkeergelegenheid aanwezig. 

Voor tijden en meer informatie kunt u
terecht bij: Olga Oosterink, telefoon
(0314) 381440 of (06) 10646993, e-mail
mts.hissink-kapper@hetnet.nl.

Dauwtrappen met Fiets de boer op – 13 mei

Lekker ontbijten en fijn fietsen

‘Fiets de boer op’ organiseert dit jaar op 13 mei weer een fietstocht voor
het hele gezin met ontbijt vooraf. De route is ca. 25 kilometer en start bij
Akkerbouwbedrijf Wullink in Hengelo.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek
Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2 Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES 
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Jacques Tabor) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet mogelijk 
om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Waak voor woninginbraak
Thuis is een plek waar u zich veilig voelt. Als er iemand zonder toestemming in uw woning komt en aan uw
eigendommen zit, is dat een heel vervelende en vaak schokkende ervaring. Elke woninginbraak is er daarom
één teveel. In de gemeente Bronckhorst is in de periode van januari tot april 18 keer ingebroken in woningen.
Dit aantal ligt duidelijk hoger dan voorgaande jaren. Veel van deze inbraken vinden plaats in de middag- en
avonduren. Vaak weten inbrekers via de achterzijde van de woningen binnen te komen.

• Om de dader(s) te achterhalen, is het voor de politie van belang dat u zo snel mogelijk aangifte doet.
Voor het opnemen van een aangifte staan we u graag persoonlijk te woord. Hiervoor maakt u een afspraak
via telefoonnummer 0900 - 8844. 

• Om inbraken te voorkomen, is het verstandig maatregelen te nemen die het inbrekers zo moeilijk mogelijk
maken. Op de internetsite www.politiekeurmerk.nl vindt u hierover meer informatie, evenals de adressen
van gespecialiseerde bedrijven die u preventieadvies kunnen geven.

• Zorg ervoor dat, tijdens afwezigheid, het huis een bewoonde indruk geeft en vraag uw buren om een oogje
in het zeil te houden.

• Daarnaast raden wij aan om al uw waardevolle goederen te registreren, liefst voorzien van een foto. 

Ziet u iets verdachts in uw omgeving, aarzel dan niet en bel de politie via 0900-8844 of via 112. 
Onthoud zoveel mogelijk gegevens en noteer indien mogelijk een kenteken.

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES



De acteurs waren niet alleen, ze had-
den een grote schare supporters mee-
gebracht! Op zich ook weer niet zo ver-
wonderlijk want in het buurtschap
(en ook daarbuiten) weet men inmid-

dels wel dat de groep garant staat voor
een avondje onvervalst top- amuse-
ment . 
Dit keer werd het blijspel ‘De baron is
in de bonen’ opgevoerd. Onder regie
van Henk Broekgaarden liep de ‘to-
neelmachine’ als een tierelier. Fantas-
tische rolbezetting, fraaie kostuums,
prachtige decors en bovenal het pu-
bliek flink laten lachen. Hoe kan het
ook anders bij de voortreffelijk uitge-
beelde types. Wat te denken van butler
Veenstra (Herbert Hulstijn), de baro-
nes (Janny Haaring, de vrijgezellen
Jannes en Geesie (resp. Berend Koning
en Jannie Tuinman), de baron (Bert
Tuinman), secretaresse Smit (Anja
Bosch), tuinjongen Jans (Frank Bouw-
meester), nicht Louise (Netty Arfman)
en haar man Lodewijk (Bastiaan Meij-
erink) en de kok (Martin ten Have).
Het gehele blijspel door tal van ver-
wikkelingen zoals bijvoorbeeld Jannes

in de rol van Napoleon, butler Veen-
stra bleek een geheime verhouding te
hebben, Jans de jolige tuinjongen en
de ‘deftige kunstzinnige barones’ etc.
De clou van het verhaal: De Baron was
helemaal niet in de bonen, zoals de ti-
tel van het blijspel deed vermoeden.
Het lag totaal anders, de baron wilde
niet meer naar zijn bazige vrouw luis-
teren, hij wilde zijn eigen leven leiden.
En welke man wil dat nu niet ! De gri-
me werd verzorgd door Ina Wesselink
en Gerrie Harmsen. Souffleuse Joke
ten Have. Decorbouw Erik Ruiterkamp
en Roelof Knoef. Ab Velhorst junior,
voorzitter van de Oranjevereniging be-
dankte de toneelgroep Linde voor de
medewerking aan deze Oranjeavond.
Tevens nam hij afscheid van bestuurs-
lid Ingrid Weeke. Overigens begon de
avond met het zingen van het Wilhel-
mus. Dit onder begeleiding van Erik
Knoef op accordeon.

Toneel Linde zorgde voor kostelijke Oranjeavond

Vorden - De Oranjeavond die zaterdag als voorproefje op het aanstaand
Koninginnefeest in een vol dorpscentrum werd gehouden, was een groot
succes. Deze keer had het bestuur van de Oranjevereniging de toneel-
groep Linde uitgenodigd om te komen spelen. En dat verzoek was niet
aan dovemansoren gericht want ‘Linde ‘ kwam maar al te graag.

Totaal hebben er het hele seizoen van de Graafschap er 60
pupillen teams aan mee gedaan. Het is dus een hele presta-
tie van de jongens van Vorden. Ze gingen naar huis met een
mooie beker, allemaal een medaille en een grote zak snoep.

E5 derde bij strafschoppen Graafschap

Vorden - Tijdens de finale, op vrijdag 23 april, van de
Jan Vreman-cup bij de Graafschap, is de E5 van de voet-
balvereniging Vorden derde geworden.

Beiden werken en wonen in de Achter-
hoek, respectievelijk in Vorden en
Ruurlo. Zij exposeren van 3 mei t/m 14
juni 2010 bij galerij Amare. De galerij is
drie middagen in de week open, op za-

terdag, zondag en maandag en is geves-
tigd op Komvonderlaan 6 te Vorden, T
0575 555783, E nautilus-creatief@het-
net.nl Van vrijdag 7 mei t/m zondag 16
mei is het weer Kunst10DaagseBronck-

horst. Dan is galerij Amare alle dagen
open. Galerij Amare bevindt zich in de
oude boerderij aan het kerkepad te Vor-
den, dat vanaf de kerk in zuidelijke
richting loopt. Bij de kerk is ruime par-
keergelegenheid, van daar is het 100 m
lopen. De galerijruimte bevindt zich op
de eerste verdieping en is voor minder
validen moeilijk bereikbaar.

Galerij Amare

Werk van Thérèse en Thea
Vorden - Thérèse Emsbroek - Oude Wolbers schildert in gemengde techniek,
acryl of olieverf, werkt soms in 3D en maakt potloodtekeningen. Thea Teu-
sink - Hettelingh maakt divers geglazuurd keramiek voor binnen en buiten.

Daarvoor kan die dag de hele accom-
modatie rond school en voetbalveld
gebruikt worden, terwijl er op het
voetbalveld ook nog een tent staat.
Intussen hebben de organisatoren
voor 13 juni beslag weten te leggen
op een buikschuifbaan, een soort
zwembad, een kantelmuur en een
stormbaan. Daarnaast staat er een
trek-de-trekker-wedstrijd en een kara-
okeshow op het programma. 

Ook is er een quiz, terwijl de spel-
middag wordt afgesloten met een
grote estafetterun. Groepen van
maximaal 10 personen kunnen zich
vanaf nu aanmelden via De Kraanvo-
gel of bij André Garritsen (tel. 0575-
559098, a.garritsen@hetnet.nl ). De
inschrijving sluit op 25 mei. Deelna-
me is gratis. 

Elk team moet minstens vier kinde-
ren tellen die nog op de basisschool
zitten. Maar het zal duidelijk zijn,
dat men zonder volwassenen geen
potten zal kunnen breken. Bij de aan-
melding moet men tegelijkertijd de
naam van het team en een teamlei-
der opgeven. Met die teamleiders
gaat de organisatie na 25 mei om de
tafel zitten om de spelen goed door
te nemen, zodat iedereen zich desge-
wenst kan voorbereiden.

13 juni

Zeskamp in Kranenburg
Kranenburg - Elkaar ontmoeten
levert een belangrijke bijdrage
aan de leefbaarheid van (kleinere)
gemeenschappen. Kranenburgs
Belang, sportvereniging Ratti en
basisschool De Kraanvogel heb-
ben daarom de koppen bij elkaar
gestoken en besloten om op zon-
dagmiddag 13 juni een zeskamp
te organiseren.

Om 14:00 uur start met een parade van
levende standbeelden, langs de draai-
molen terug richting de rode loper. 

Om14:15 uur start de eerste ronde van
het “Kids Living Statues Festival”. De
eerste ronde is een opwarmingsronde
waarbij de kinderen kunnen wennen
aan het publiek en aan hun act.  

Om 14:45 uur start de tweede ronde
Kids Living Statues festival. In deze
ronde zal de jury rondlopen en de le-
vende standbeelden gaan beoordelen
op de meest opvallende act. De prijs-
uitreiking is om 15:30 uur bij de slof

(bij mooi weer, bij slecht weer in de
tent van hotel Bakker). Moedig de kids
aan door 1, 5, 10, 20 euro cent in hun
centenbakje of pet te werpen.. dan ko-
men de levende standbeelden even tot
leven! 

KOMT ALLEN KIJKEN!!
De rode loper werd mede mogelijk ge-
maakt door: Geert wolsink, Slagerij
Vlogman, foto Willemien, Hotel Bak-
ker, Dutch PC, Davincy kappers, Ba-
rendsen/etos, bakkerij van Asselt, me-
diq apotheek, Fashion corner, Chapu-
chon boys&girls, Ami kappers, Renier
groente&fruit, Vissermode, Roosen-
stein, atelier Henk Eggersman, La vie
edelstenen, Martens, van Zeeburg ma-
kelaars, Vordense tuin, Bruna, Bleu-
mink Sander Pardijs, Kluvers, Bakker
Joop, Halfman, Sueters.

Op koninginnedag

Kids Living Statues Festival
Vorden - Voor het “kids living statu-
es festival” hebben zich inmiddels
33 kinderen opgegeven. Het festi-
val kan beginnen!!

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



In deze serie filmpjes komen hulpvra-
gen uit de hele provincie Gelderland
aan bod. Ook een aantal uit uw omge-
ving. De organisatie bij u in de buurt is
de Bezoek en Oppas Service (BOS) in
Vorden. Zij is voortdurend op zoek
naar vrijwilligers om aan alle hulpvra-
gen te kunnen voldoen. 

HULPVRAGEN
Op dit moment maken ruim veertig
cliënten in meer of mindere mate ge-
bruik van de diensten van de Bezoek
en Oppas Service in Vorden. Het gaat
meestal om chronisch zieke ouderen
of dementerenden, maar ook alleen-
staande ouderen die behoefte hebben

aan 'steuntje in de rug' kunnen voor
hulp bij de BOS terecht. Louise van
Uden, coördinator bij Stichting Wel-
zijn Vorden regelt samen met de vrij-
willige coördinator, Henny Post,  dat
voor iedere hulpvraag een passende
vrijwilliger wordt ingezet. Het is na-
melijk heel belangrijk dat zowel hulp-
vrager als vrijwilliger een'goed gevoel'
hebben bij deze koppeling. Omdat
steeds meer hulpvragers, en hun man-
telzorgers, de weg weten te vinden
naar de BOS Vorden is zij op zoek naar
vrouwen én mannen die paar uur van
hun vrije tijd willen inzetten. Een
voorbeeld van een dergelijke hulp-
vraag kan zijn: Een gezellige dame van

80 jaar zoekt iemand die met haar
naar buiten wil om een boodschapje
te doen of ergens koffie te drinken. Ze
is erg angstig om met de rollator de
straat op te gaan maar kan nog wel
kleine stukjes lopen. Voor lange af-
standen heeft mevrouw een rolstoel. 

Op de website www.bosvorden.nl
vindt u nog meer hulpvragen. Kijkt u
hier eens op. Misschien kunt u uw
hobby wel combineren met vrijwilli-
gerswerk of staat er een andere hulp-
vraag op die u kunt vervullen. Wilt u
alvast meer weten over dit 'bijzondere'
vrijwilligerswerk, bel dan met Louise
van Uden op telefoonnummer (0575)
55 34 05. 

Voor informatie over de TV-serie kunt
u contact opnemen met de VIT Oost-
Gelderland tel. (0573) 43 84 00 of kijk
op www.vitoostgelderland.nl

Goed voor elkaar

Vrijwilligers gezocht!

Vorden - Op TV Gelderland zijn momenteel dagelijks tv-spotjes te zien met
als thema: 'Goed voor elkaar'.  Korte filmpjes waarin mensen die zorg no-
dig hebben een oproep doen voor een vrijwilliger die iets samen met hen
wil doen. Door de inzet van deze vrijwilliger krijgen hun mantelzorgers
even tijd voor zichzelf.

Midden coördinator, Louise van Uden van Stichting Welzijn Vorden, uiterst rechts Henny Post die de taak van vrijwillige coördinator,
Hennie Fleming, van de BOS gaat  overnemen.

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
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

MEI
5 ANBO klootschieten, Olde Lettink

5 Handwerkmiddag en Kraamver-
koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

6 Klootschietgroep de Vordense Pan
6 Bejaardenkring Vorden
12 ANBO klootschieten, Olde Lettink
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten, Olde Lettink
19 Contactmiddag Welfare Rode Kruis

in de Wehme
20 Bejaardenkring Vorden
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 ANBO klootschieten, Olde Lettink
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNSTAGENDA VORDEN
8 MEI MOLEN DE HOOP,
POWERPOINT DEMONSTRATIE
t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden
11 mei Lezing over fotografie Henk

Hilferink in Bibliotheek

Kranenburg - Op sportpark de Eik ont-
ving Ratti EGVV uit Gelselaar. Inzet
was de negende plek in de 6e klasse C.
Bij een nederlaag zou deze positie
voor de Kranenburgers in gevaar ko-
men. Ratti begon goed aan de wed-
strijd en had het eerste half uur de
overhand. Met bij vlagen verzorgd spel
werd EGVV onder druk gezet. Niek Nij-
enhuis was de eerste helft zijn directe
tegenstander keer op keer de baas. Het
was dan ook niet onverwachts dat hij
na een schitterende actie de 1-0 op het
bord zette. Een verdediger van EGVV
gaf het laatste zetjes maar de goals
was volledig de verdienste van Niek.
Drie minuten later kapte en draaide
Ruud Mullink zich knap vrij en schoot
via de binnenkant van de paal de 2-0
binnen. Daar Ratti rook dat er meer te
halen was, scoorde EGVV uit het niets
via een counter de aansluitingstreffer.
De fysiek sterke, bonkige spits schoot
de bal pardoes over keeper Bram Klein
Haneveld in het doel.
De tweede helft had Ratti veel moeite
met de tegenstander. EGVV wist de
spitsen van Ratti aan banden te leggen
waardoor de thuisclub de bal niet
goed in de ploeg wist te houden. Kan-
sen kregen beide teams nauwelijks. Na
een goede fase van de bezoekers werd
de gelijkmaker uit een hoekschop bin-
nengeknikt, 2-2.
Het laatst kwartier werd het wat grim-
miger, ook omdat de in de eerste helft
sterk fluitende arbiter in de tweede
helft een stuk minder bleek. Twee mi-
nuten voor tijd wist Ruud Mullink uit
een vrije trap van Robert Ruiterkamp
met het hoofd te scoren. Het doelpunt
ging wegens vermeend buitenspel
echter niet door. Vreemd was dat dit
het tweede moment vlak achter el-
kaar was waarbij de grensrechter van
EGVV geen buitenspel waarnam maar
de leidsman op eigen houtje Ratti een
doelpunt onthield.
Gelet op de wedstrijd was een gelijk-
spel een juiste weergave van de krach-
tenverhouding als hadden beide ploe-
gen het gevoel dat er mee inzat. 

Ratti 1 - Neede 1 (dames)
Kranenburg - Een zware wedstrijd te-
gen de nummer twee uit de competi-
tie stond op het programma. Ratti be-
gon slapend aan de wedstrijd, Neede
wist al binnen twee minuten op voor-
sprong te komen. 0-1. Ratti had moeite

met de snelle combinaties van de
speelsters van Neede. Zij wisten elkaar
vlekkeloos te vinden en hielden het
baltempo hoog. In de 20e minuut
werd de druk nog hoger opgevoerd en
Ratti was veel aan het verdedigen. Uit
een rebound wist een alerte speelster
van Neede de voorsprong te vergroten.
0-2. Ratti liep achter de feiten aan en
liet zich volledig onder druk zetten
door Neede. Na 45 minuten spelen
had Neede de voorsprong verder uitge-
breid tot 0-5. De wedstrijd was gezien
de stand gelopen, maar Ratti begon
met een positieve instelling aan de
tweede helft. Er werd meer aangeval-
len en Neede liet zich terugzakken.
Binnen een kwartier wist Ratti van de
nul af te komen. Kelly Peters wist een
prachtige pass diagonaal over het veld
te geven aan Gerdien Peppelman. Zij
was even vergeten door de Neede
speelster en had hierdoor veel vrije
ruimte. Van een grote afstand vuurde
ze een schot op het doel en de keepster
kon de bal uit het net vissen. 1-5. Niet
veel later kwam zelfs het tweede doel-
punt op het scorebord. Een vrije trap
van Marielle Klein Brinke werd uitste-
kend binnengekopt door Kim Heuve-
link. 2-5. Neede voetbalde niet meer
zoals de eerste helft, maar ze hadden
al genoeg gescoord om de wedstrijd
niet meer uit handen te geven. Ratti
speelde de wedstrijd gretig uit op zoek
naar meer doelpunten. Een kwartier
voor tijd wist Marielle Klein Brinke
nog te scoren uit een scrimmage. 3-5,
dit werd tevens de einduitslag. Aan-
staande zondag uit tegen Rekken. 

PROGRAMMA
27 april
18:30 Ratti E2G - Warnsveldse Boys E9

28 april 
19:00 Ratti 5 (zat) - Grol 11 (zat)

29 april
20:00 Ratti 4 (zon)- Klein Dochteren 4

1 mei
12:30 Markelo 11 (zat) - Ratti 5 (zat)
14:30 Halle B1 - Ratti B1GD
11:00 Gaz. Nieuwland D3G - Ratti D1G

2 mei
10:00 Ratti 2 (zon) - Halle 2 (zon)
10:00 Zon Ratti 3 (zon) - Pax 8 (zon)
14:00 Meddo SC 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
10:00 VIOS B. 4 (zon) - Ratti 4 (zon)
12:30 Rekken DA1 - Ratti DA1 (zon)

R a t t i

De jeugdige deelnemers maakten er
in de diverse klassen een spannende
strijd van. De klasse 50 CC werd ge-
wonnen door Niels Koolen. In de klas-

se 65 CC won Jordy Boswerger alle drie
manches en behaalde hij de volle 90
punten, 2 Tim Tuitert 77 punten, 3
Chris Scholten 77 punten, 4 Ties Helle-
gers, 5 Koen van Dort. In de klasse 85
CC won Jan- Willem Arendsen alle
drie manches, dus 90 punten, 2 Thijs
Bulten, 3 Ismo Wolsink, 4 Youri Par-
dijs, 5 Nadine Rietmeyer uit Duits-
land.

Crosswedstrijd 
De Graafschaprijders
Vorden - Zaterdagmiddag organi-
seerde VAMC De Graafschaprijders
onder een stralend zonnetje de
tweede clubwedstrijd van het sei-
zoen.

VORDEN - ULFTSE BOYS 3-0
Vorden heeft zondag een belangrij-
ke overwinning gehaald voor klas-
sebehoud. Ulftse Boys dat nog kans
op het kampioenschap had werd
met een verdiende nederlaag naar
huis gestuurd. Vorden hield de zij-
kanten goed bezet, waardoor de
vleugelspitsen aanspeelbaar waren
en centrumspits Mike van Lingen
de ruimte goed benutte. 

In de tweede helft nam Vorden
geen enkel risico meer en speelde
Rob Enzerink, min of meer als
auszputzer. 

Vorden ging furieus van start met
korte mandekking en de vleugelpo-
sities goed bezet en de tweede bal
was voor de Vordenaren. Deze aan-
pak had in de 10e minuut al suc-
ces. Mike van Lingen veroverde de
bal en gaf een steekpass op Niels
Siemerink en doelman Postma was
kansloos. Vorden creëerde zich di-
verse kansen en Bart Stokman was
twee keer dicht bij een score.

In de 20e minuut ontstond een
identieke situatie als bij het eerste
doelpunt en weer was het Niels Sie-
merink die dit keer met een drop

kick de doelman verschalkte 2-0.
Vorden kreeg diverse kansen, niet
alleen door balverlies aan Ulftse
kans, maar ook door goede acties
van o.a Mike van Lingen en Joris
Platteeuw. Bart Stokman kreeg een
beste mogelijkheid om te scoren. 

Hij ontfutselde, na goed doorzet-
ten, een verdediger de bal, oms-
peelde de doelman, maar de hoek
om te scoren was te klein. 

Broer Thijs speelde een goede wed-
strijd als rechtervleugelverdediger
en het derde doelpunt komt voor
een deel op zijn naam. Hij ging fel
het duel aan en legde de bal over
de verdediging en Mike van Lingen
was de doelman te snel af en scoor-
de beheerst. 3-0

In de tweede helft nam Vorden
geen risico's. Het stelde zich in op
het verdedigen van de voorsprong.
De Ulftenaren konden ook geen
vuist maken, dat vooral te danken
was het adequate optreden van de
verdediging. De ingevallen Rik
Schroer kreeg nog een uitstekende
kans om wat aan het doelpunten-
saldo te doen, maar hij kreeg de bal
niet tijdig onder controle.

V V  Vo r d e n

Hengelo - Wedstrijden die voor de onderlinge
competitie werden gespeeld op 22 april:
G. Halfman - B. Rossel 0-2
H. Zonnenberg - H. Lansink 2-0
G. Kreunen - W. Eijkelkamp 1-1
B. Harkink - H. Dijkman 2-0
G. Hulshof - J. Luiten 2-0
W. Sloetjes - A. Hoebink 1-1

Standen t/m 22 april:
GROEP A:
1. A. de Greef 21-41
2. H. Vos 17-23 
3. B. Okken 17-23
4. J. Vos 17-19
5. R. Hesselink 12-14

GROEP B:
1. R. Evers 23-35
2. G. Kreunen 23-26
3. H. Zonnenberg 23-23
4. G. Halfman 23-18
5. H. Lansink 14-12

GROEP C:
1. G. Hulshof 22-26 
2. W. Eijkelkamp 21-25
3. J. Luiten 19-18
4. E. Brummelman 18-16

B. Harkink 18-16

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

D a m m e n



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIE PLANNER/ INKOPER M/V
Omgeving Vorden - fulltime- vacaturenummer; VMK00217

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de lange en
korte termijn productieplanning. Tevens houd jij je bezig met
inkoop van alle grondstoffen, materialen en hulpmiddelen ten
behoeve van de afdeling Productie. 

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

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

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

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

ASSISTENT SHIPPING MANAGER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VIW00255

Werkzaamheden;
Als Assistent Shipping Manager werk je samen met de Shipping
Manager en de Logistiek Manager en val je onder de Logistiek
Manager. Onder de werkzaamheden vallen onder andere het
verzorgen van het complete traject van de internationale
verzendingen en transport, het controleren en afhandelen van
L/C-verzendingen, het verzorgen van koerierverzendingen, het
produceren en automatiseren van verschepingsdocumenten en
aanverwante werkzaamheden.

Functie eisen;
- MBO-Opleiding Transportbeheer;
- goede kennis van Office-programma's, onder andere Microsoft

Navision en Excel;
- beheersing van Engelse (schriftelijk en mondeling) en Duitse taal

(mondeling);
- relevante ervaring 3 tot 4 jaar;
- ervaring met douaneafhandeling en shipping documents;
- ervaring met afhandeling van L/C’s;
- bij voorkeur ervaring met verzendingen naar Oostblok landen,

met name Rusland.

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

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het snel oplossen
van storingen/vragen van klanten in het servicetraject op hard- en
software gebied (1e lijns), het voorbereiden en implementeren
van programmawijzigingen of upgrades via Modem/ VPN verbin-
ding en contact onderhouden met klanten. De werkzaamheden
zijn grotendeels intern. Incidenteel dient de storing middels
inzet op locatie verholpen te worden.

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

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

CUSTOMER SERVICE MEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime- vacaturenr.; VIW00216

Werkzaamheden;
Binnen deze functie houdt je je bezig met de facturatie, het beant-
woorden van vragen van klanten met betrekking tot transport/
logistiek, de transport documentatie en de Internationale corres-
pondentie (Duits/Engels).

Functie eisen; 
- Bekend met ERP systemen;
- een afgeronde MEAO opleiding;
- je beheerst de Duitse en Engelse taal zowel mondeling als

schriftelijk;
- je hebt een aantal jaren werkervaring in een internationale

omgeving.

Cafetaria 't Middelpunt
Doetinchemseweg 1

7021 BP  ZELHEM
(0314) 62 32 58

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Bent u de Vakschilder
die wij zoeken?

Ons bedrijf bestaat ruim
30 jaar en is nagenoeg

geheel gericht op
onderhoudsschilderwerk

in de regio, dus weinig
reistijden. We werken met

een enthousiast team
vakmensen die al vele

jaren bij ons werkzaam
zijn waarbij collegialiteit

en klantgerichtheid 
erg belangrijk is.

Ons werk omvat naast
onderhoudsschilderwerk

ook behang-, glas- en
spuitwerk.

Bij gebleken geschiktheid
gaat het om een vaste

aanstelling.

Spreekt je dit aan, bel ons
dan voor een afspraak.

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder

Zoekt per 1 juni of zo spoedig mogelijk daarna een 

medewerker
financiële administratie

wtf. 0,5
(verdeeld over 5 ochtenden)

Wij zoeken iemand, die
- ervaring heeft met boekhoudkundige en

financieel-administratieve werkzaamheden;
- een bijdrage levert aan diverse ondersteunende

activiteiten;
- kennis heeft van algemeen boekhoudkundige

richtlijnen;
- kennis heeft van boekhoudkundige technieken,

het boekhoudsysteem en financieel-
administratieve procedures en vaardigheid in het
hanteren hiervan;

- vaardigheid in het opstellen van overzichten met
betrekking tot inkomsten en uitgaven;

- een afgeronde MBO/administratieve opleiding
heeft;

- relevante werkervaring heeft in een soortgelijke
functie;

- zelfstandig kan werken in teamverband.

Wij bieden:
- Een uitdagende, afwisselende functie in een

klein team
- een baan met salarisschaal 4, maximaal 

€ 2.108,- (bij fulltime dienstverband)

Voor informatie kunt u terecht bij:
Andre van Duren  0575-462573 (kantoor) tussen
9.00 – 17.00 uur of via 06-49308053 

Of kijk op:         www.gelderveste.nl

Scholengroep GelderVeste
voor christelijk basisonderwijs te HENGELO gld.

Scholengroep GelderVeste
is een Stichting met 20
basisscholen met 3200
leerlingen en 300
personeelsleden.
De personeelsleden en
leerlingen zitten verspreidt
over 20 scholen met 23
gebouwen.

Het bestuur bestuurt op
hoofdlijnen en heeft de
leiding van de organisatie
gemandateerd aan de
algemeen directeur. De
directeuren vormen samen
het directieberaad dat
functioneert als
adviesorgaan van de
algemeen directeur. De
stichting is, als lerende
organisatie, geïnspireerd
door bijbelse waarden en
normen, bezig met
permanente ontwikkeling
om daardoor met de hoogst
mogelijke kwaliteit het beste
uit alle kinderen te halen.

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over
de vacature kunt u contact
opnemen met de
stafmedewerker Financiën /
Controller.
Een uitgebreide
profielschets is op te vragen
via het stafbureau.

Uw brief met CV kunt u tot
en met 21 mei 2010 richten
aan:

Scholengroep GelderVeste,
Kastanjelaan 6, 7255 AM
Hengelo (Gld.) 
of per mail aan
personeel@gelderveste.nl  

Het team van Sensire Wijkzorg in Wehl zoekt een

verzorgende niveau 3 voor 16-24 uur
Reageer en solliciteer via www.sensire.nl



GENOT

ACTIEF

AMUSEMENT

ZAKELIJK

VERRASSEND HEIKAMP

- EEN PANNENKOEKENBAKKER/KOK
Die enthousiast is en de handen uit de mouwen wil steken. Ervaring is een pré 
maar niet vereist.

- PARTTIME BEDIENINGSMEDEWERKER(S)
vanaf 17 jaar, enthousiast over de  horeca en per direct beschikbaar.

Wil je werken in een leuk en enthousiast team met de mogelijkheid jezelf verder 
te ontwikkelen?

Bel/schrijf/e-mail naar: Pannenkoekboerderij De Heikamp, Hengeloseweg 2, 
7261 LV  Ruurlo, tel. 0573-452090, E-mail: info@heikamp.nl, www.heikamp.nl

DE HEIKAMP
HENGELOSEWEG 2  
7261 LV RUURLO
WWW.HEIKAMP.NL

Natuurlijk

BEKENDMAKING

Besluit Aanwijzing zwemwateren 2010
Aanwijzing zwemwaterlocaties 2010
In de provincie Gelderland is aan 57 zwemgelegenheden 

in oppervlaktewater de functie zwemwater toegekend.

Deze locaties worden bij besluit aangewezen als 

zwemwater. Bij de aangewezen locaties wordt gedurende 

het zwemseizoen de waterkwaliteit regelmatig 

gecontroleerd. De provincie houdt de hygiëne, veiligheid 

en waterkwaliteit in de gaten en kan indien nodig 

tijdelijk een negatief zwemadvies instellen. Zwemmers 

wordt geadviseerd om te zwemmen bij de de 

aangewezen zwemlocaties.

Het aanwijzen van zwemwaterlocaties gebeurt jaarlijks 

vóór de aanvang van het zwemseizoen op grond van de 

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwem-

gelegenheden (Whvbz) en de Waterverordening 

Gelderland.

Nieuwe locatie?
Iedereen kan bij de provincie suggesties doen voor 

nieuwe zwemwaterlocaties. De provincie beoordeelt in 

overleg met onder andere de waterbeheerder of de 

locatie aangewezen kan worden. Criteria hiervoor zijn 

veiligheid, waterkwaliteit en of een groot aantal 

zwemmers op de locaties kan worden verwacht.

Uiteindelijk besluiten Gedeputeerde Staten van

Gelderland of de locatie als zwemwater kan worden 

aangewezen. In verband met de zorgvuldige voor-

bereiding bedraagt de looptijd van de procedure voor 

aanwijzing twee jaar.

Inzage
U kunt de lijst met 57 zwemwaterlocaties inzien tot zes

weken na bekendmaking van dit besluit op het 

Provinciehuis, Markt 11, 6811 CG Arnhem. Ook is de 

lijst te zien op www.gelderland.nl/zwemwater.

Beroep
Tegen dit besluit kan op grond van artikel 13 van de Wet 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegen-

heden tot zes weken na bekendmaking van dit besluit 

door rechthebbenden beroep worden ingesteld bij de 

Minister vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken,

IPC 880, Postbus 20951, 2500 EZ  DEN HAAG.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten 

minste te bevatten:

1. de naam en het adres van de indiener;

2. de dagtekening;

3. een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep gericht;

4. de gronden van het beroep.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-

ontvankelijkheid van het beroepschrift.

Voorlopige voorziening
Door het instellen van beroep tegen dit besluit wordt de 

werking ervan niet opgeschort.

Hiervoor kan een verzoek tot het treffen van een 

voorlopige voorziening worden gedaan aan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem,

Sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een 

afschrift van het beroepschrift over te leggen.

Voor de behandeling van het verzoekschrift wordt 

griffierecht geheven.

Arnhem, 26 april 2010

zaaknr. 2010-000909

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

KUNST PROEVEN
Wandelclub de Achtsprong 
gaat in Zelhem . . .

MEVO is een metaalbewerkingsbedrijf, waar fijnme-
chanische onderdelen worden vervaardigd.

Wij zoeken per direct, voor een periode van 3 à 4
maanden, een

Medewerker productie m/v

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit
het schoonmaken en inpakken van producten en ver-
der voorkomende werkzaamheden. 

Wij vragen:        
• Iemand die goed in teamverband kan werken
• Bereidheid om de handen uit de mouwen te steken
• Flexibele inzet

Wij bieden:
• Een goede werkomgeving met eigen inbreng
• Salaris conform CAO Kleinmetaal norm

Interesse?
Stuur een brief met CV naar Mevo B.V. Ter attentie
van Minie Verheij,  Postbus 27, 7260 AA Ruurlo of per
e-mail naar info@mevo.nl. Voor meer informatie bel-
len met Harry Langenberg, telefoonnummer 0573-
451945.

Mevo B.V.
Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA Ruurlo www.mevo.nl

Naast websites met een uiterst gebruiksvriendelijk CMS kan Weevers Net nu ook snel 

en betaalbaar uw eigen webshop voor u opstarten.

De webshop kan helemaal naar uw wensen opgebouwd worden. Zo is er de mogelijkheid 

om een nieuw ontwerp te laten maken,maar er kan ook een bestaand stramien aangepast 

worden aan uw huisstijl, waardoor de kosten aanzienlijk minder worden.

Weevers Net Vorden, tel.: (0575) 557 310
info@weevers.net, www.weevers.net Net

WEBWINKEL
OP MAAT BIJ

WEEVERS NET




