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Het echtpaar Siemerink heeft twee
kinderen, dochter Marcella, getrouwd
met Ton. Zij hebben één zoon Niek
(5)en de tweede is op komst. Zoon Ar-
jan woont samen met Lisette en heb-
ben geen kinderen. Marcel Siemerink:
‘Marcella en Arjan hebben jaren gele-
den al aangegeven dat ze geen interes-
se hadden om de zaak over te nemen.
Onze keus viel toen op Jan Willem en
Wendy die hier al respectievelijk 19 en
7 jaar werken. Het bedrijf bestaat ove-
rigens al vanaf 1800. In 1928 kwam
mijn vader (Albert Siemerink) naar
Vorden. Hij was horlogemaker van be-
roep en werd in Vorden de compag-

non van wapenhandelaar Martens’, zo
zegt Marcel. Annie Siemerink was van
beroep kraamverzorgster. Marcel en
Annie trouwden in 1972 en vestigden
zich vervolgens in het Limburgse Gra-
them waar Marcel als rijkspolitieman
bij de toenmalige verkeersdienst auto-
snelweg, de zogenaamde Porsche-
groep werkte. Marcel: ‘Dat was van
jongs af aan altijd al een droom van
mij, rijden in een Porsche. Annie werk-
te in de ‘Limburgse jaren‘ bij Vroom
en Dreesman in Weert.

Toch begon op gegeven moment bij
mij het ondernemersbloed te kriebe-
len.en kon ik de zaak van pa overne-
men. Ik heb toen eerst nog wel de
branchevereniging voor de optiek be-
naderd voor nadere informatie over
het vak en ben toen gelijk met de stu-
die begonnen. Acht jaar studeren om
alles onder de knie te krijgen’, aldus
Marcel Siemerink die op zijn visite-
kaartje heeft staan ‘opticien en con-
tactlens-specialist’. Annie Siemerink
bekwaamde zich intussen in het veel-
zijdige juweliersvak.‘De combinatie
opticien en juwelier kwam tot de ja-
ren tachtig nog veelvuldig voor. Daar-
na waren er veel die kozen, ofwel de
optiek ofwel het juweliersdeel er uit te

doen. Wij hebben er voor gekozen om
dit niet te doen omdat wij vonden dat
deze combinatie elkaar juist versterkt,
hetgeen de afgelopen jaren ook wel is
gebleken.

Annie en ik hebben altijd perfect kun-
nen samenwerken. Annie is een na-
tuurtalent op het gebied van smaak
en heeft echt dat echte ‘fingerspitzen-
gefühl’ voor het vak van juwelier’ zo
zegt Marcel. Annie beaamt de woor-
den van haar man en vult aan: ‘Het is
ontzettend leuk werk, de mensen ko-
men heel gericht binnen en vragen bij-
voorbeeld ‘ik moet iets leuks voor
mijn vrouw hebben, jij kent haar wel,
wat past bij haar? Het is leuk om de
klant dan van een goed advies te kun-
nen voorzien. Mensenkennis speelt in
dit vak een uitermate belangrijke rol’,
zo zegt Annie Siemerink. Datzelfde ge-
voel overheerst ook bij Marcel. ‘Komt
er iemand de zaak binnen die niet
goed meer kan zien bij het lezen. Hij
heeft dus een bril nodig. Het is prach-
tig om daarna de reactie van de man
te horen, als blijkt dat hij ineens wel
weer goed de krant kan lezen.
De afgelopen jaren is het vak van opti-
cien heel anders geworden. De men-
sen wisselen ook veel sneller van bril.
Daarbij speelt ‘ijdelheid’ een belangrij-
ke rol. Als iemand een bril niet mooi
vindt, dan koopt hij die niet. 

Ook het aanbod in diverse modellen
neemt toe. Ik bezoek jaarlijks enkele
beurzen. Soms stap ik naar binnen en
denk ik bij mijzelf, ze kunnen mij niet
meer verrassen en blijkt dat er toch
weer wat nieuws op de markt is ver-
schenen. Daarom heb ik ook met be-
paalde leveranciers goede afspraken
gemaakt. Ik sta garant voor de afname
van een bepaald aantal brillen en de
leverancier heeft dan de plicht om
mijn assortiment up to date te hou-

Annie en Marcel Siemerink doen zaak over

'Mede door de inzet medewerkers
hebben we een prima bedrijf kunnen opbouwen'

‘Alvorens wij bijna 30 jaar geleden (1 augustus 1979) de zaak van mijn
vader overnamen, hadden we eerst een gesprek met onze financieel ad-
viseur Bert de Regt. Deze zei toen ‘Marcel je moet twee dingen regelen, ten
eerste maak een testament en ten tweede geef aan tot hoe lang je door wil
werken! Annie en ik zeiden toen tegen elkaar, we willen niet tot ons 65e
jaar doorgaan maar pakweg tot 58/59 jaar. En die leeftijd hebben we nu
bereikt. In feite hebben we toen al besloten dat het omstreeks 2008 tijd
wordt om andere leuke dingen te gaan doen. We hebben in de afgelopen
jaren gemiddeld wekelijks circa 60 uur gewerkt. Het is mooi geweest’,
aldus Marcel Siemerink. Met ingang van vrijdag 2 mei wordt de optiek en
juwelierszaak ‘Siemerink’ (deze naam blijft overigens wel bestaan) over-
genomen door Jan Willem van Eeuwijk en zijn echtgenote Wendy. Wel zul-
len Annie en Marcel nog een paar dagen in de week bij hun vroegere werk-
nemers gaan werken. ‘Blijven we toch nog een beetje in de branche actief’,
aldus Annie Siemerink.

Annie en Marcel Siemerink. Ondanks het fraaie voorjaarweer was
het met name de eerste uurtjes (vanaf
11.00 uur) gezellig druk. Had waar-
schijnlijk ook mede te maken met een
tweetal tuinconcerten die de muziek-
vereniging Jubal gaf. In de stalletjes
was van alles te koop, waarbij met na-
me de nadruk lag op onder meer di-
verse soorten wijnen, zelfgebakken

cake, ‘kniepertjes’ e.d. Ook was er een
aanbod tuinplanten en kleine artike-
len.Voor de kinderen was er een grab-
belton, sjoelen en een soort dartspel.
Tegelijkertijd was er in de kerk een ex-
positie schilderijen die zijn gemaakt
door de dames Ans Berkelaar, Gerry
Krijt, Dini Baauw, Reintje Eggink en
Lydia de Man, allen uit Vierakker-
Wichmond afkomstig. De opbrengst
van de bazar komt in een ‘potje’ waar-
uit onder meer interieur, schilder-
werk e.d. betaald worden. Ook is de CV
ketel binnenkort aan vervanging toe.

Bazar Wichmond
De commissie die zondag achter de
Hervormde kerk in Wichmond een
bazar organiseerde, was niet onte-
vreden over het bezoekersaantal.

den. En dat werkt goed. Mede door de
grote inzet en loyaliteit van Jan Wil-
lem en Wendy hebben we een prima
bedrijf kunnen opbouwen. Met ook
dank aan André en Ria (broer en
schoonzus) die als beroeps etaleur, al
die jaren de etalages en winkelinrich-
ting bij ons hebben verzorgd. 

Ook Marieke Wullink, onze ‘vliegende
kiep’ is zeer bekwaam en een ervaren
kracht, waarop we altijd hebben kun-
nen bouwen’, zo complimenteert Mar-
cel Siemerink.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

INLEVEREN ADVERTENTIES

EN BERICHTEN

Voor de weekbladen Contact

voor week 19 (5 t/m 9 mei)

ontvangen we de advertenties

en berichten gaarne voor

vrijdag 2 mei 09.00 uur.

In verband met Pinksteren,

week 20 (12 t/m/ 16 mei)

gaarne materiaal aanleveren

donderdag 8 mei
voor 17.00 uur.

Denkt u aan de advertentie
voor Moederdag?

We danken u voor uw

medewerking.

Redactie weekblad Contact

CIRCUS RENZ BIJ 
PLUS HANS ELAND!
Extra Circus zegel bij
Gehaktschnitzels 8 st. 

€ 4.98
Shoarmavlees kilo

€ 3.99
3 zakken patat

normaal, mini of oven

€ 2.50
Deze week speciaal voor u!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

Dagmenu’s
30 april t/m 6 mei 2008 

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

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

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

Woensdag 30 april
2-gangen Oranje buffet € 12,75 of 7 munten (geen dag-
menu).

Donderdag 1 mei
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen, groen-
te / Tiramisu met slagroom (alleen afhalen).

Vrijdag 2 mei
Kippensoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 3 mei
Kipsaté met pindasaus met aardappelen en groen-
te / IJs  met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 5 mei gesloten    

Dinsdag 6 mei
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 1 mei 9.00 uur Gez. Dienst in de Gereformeer-
de kerk, ds. F.W. Brandenburg
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. M. van der Meer, 19.00 uur Do-
denherdenking ds. D. Westerneng in de Herv. kerk

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 1 mei 9.00 uur Gez. Dienst ds. F.W. Branden-
burg
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. P.W. Dekker Velp, 19.00 uur
Dodenherdenking ds. D. Westerneng in de Herv. kerk

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 1 mei 9.00 uur Hemelvaartdienst
Zondag 4 mei 10.00 uur mevrouw Momberg-Luesink 

R.K. Kerk Vorden
Donderdag 1 mei Hemelvaart 10.00 uur viering
Zondag 4 mei 10.00 uur Viering

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 3 mei geen viering. Zondag 4 mei 10.00 uur
Woord- en communieviering, herenkoor

Tandarts
30 april/ 1 mei D. Stolk, Ruurlo tel 0573 – 45 24 00
3/5 mei B.W.A.M. Polman, Lochem tel 0573 – 25 14 83
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance Tel. 112.

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

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

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

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

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

�Gezocht Huur Woning voor
3 pers. omgeving Vorden
Wichmond Hengelo GLD
mobiel nr.  0646461620

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

�De Stichting Veiling Com-
missie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de
maand meubelverkoop van 9
tot 12 uur aan de Schutte-
straat 20 en in het HAVO-ge-
bouw (Burg.Galleestraat 69)
te Vorden. Ook is dit mogelijk
op werkdagen na telefoni-
sche afspraak bij Dhr. Harm-
sen, tel. (0575) 55 14 86.

�Gezocht: lieve oppas voor
2 kinderen (2 en 8 jaar). ca. 2
dgn/wk Omgeving IJzevoor-
de 06-20466846.

�Te koop: Komkommer-, to-
maten-, paprika- en courget-
te planten. Broccoli-, spits- en
bloemkoolplanten. Sla-, an-
dijvie-, rode biet-, peterselie-
en selderij planten. Diverse
soorten groenten en fruit. An-
dré Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden, tel. 0575- 556876.

Wij geven de massagecursus
waarvan je pas echt ont-

spant! Doe de zomerwork-
shop op 13, 14 en 15 juni.
Of geef (een deel) cadeau
en koop een cadeaubon!

info@bodyathome.nl

www.massagecursus.org

Hilda & Xandra

�Tandpasta op basis van de
Aloë vera. Jannie Nijkamp
Warnsveld, 0575-521316.

�Tuinen van de Wiersse
open do. 1 mei (Hemel-
vaartsdag) zo. 11 en ma. 12
mei (Pinksteren) van 10 - 17
uur. € 6,- p.p., kinderen tot 9
jaar gratis. Honden niet toe-
gestaan. Lichte maaltijden
worden geserveerd. Op het
voorplein alle drie dagen ad-
vies en verkoop van bijzon-
dere vaste planten, en op de
beide Pinksterdagen even-
eens van varens. Groepen
kunnen ook op andere tijden
afspreken. Inl. 0573 451409;
www.dewiersse.nl

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

Lente in je bol

Vlaai v/d week

Appel-citroenvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,65

Weekend-aanbieding

Hackfortertjes p.st. € 1,25
Gebakje met marsepein en chocolade.

Witte bollen 
10 halen = 8 betalen

�Open dagen modelbanen
Gerrit Hulshof 3 en 4 mei van
10.00 tot 17.00 uur aan de
Hulshofweg 1 in Ruurlo.
http://hulshofmodeltreinen.pu
nt.nl/

�Gezocht: Gastouder/oppas
voor jongen en meisje van 9
en 6 jaar. ma/din/dond van
15.15 uur tot 18.00 uur in
Hengelo. Tel:06-25474757

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

�Aangeboden: Goed onder-
houden stacaravan met aan-
bouw p.v.c. op een rustige
camping montferland 2
slk./douche/toilet/inboedel en
schuurtje inl. 0314-334002 /
0622732838 / 0640700646.

�Gevraagd: 101 Woon-
ideeën, VT-Wonen en Home
and Garden maandbladen.
Maria Aaldering, De Stek, tel.
0314-324356.
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Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
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CHEVROLET
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STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

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

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

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

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

Passage

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

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

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

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

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

Oud Vorden
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Deze week
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• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26

Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

20%KORTOP GEHECOLLECT

20%KORTOP GEHECOLLECT
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

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

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

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

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

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

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

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

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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Deze weekin Contact
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KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

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

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

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

Passage

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over deAchterhoek

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

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? 

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

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

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

De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch-

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

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

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

Verkoop kleedjes bij de Welfare

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

PCOB lezing over de
Achterhoek

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

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

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

telefoon 0314-621364. 
Vestiging in: Zelhem.

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Bloemen, heel veel kaarten met lieve woorden

En zoveel fijne mensen bij het afscheid van

PAUL

Paul Eijkelkamp

Het was als een warme deken om ons heen.

Dank u wel.

Cissy Eijkelkamp-Plettenburg
Kinderen en kleinkinderen

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis van het overlijden van on-
ze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hentje Berendina Bruil – Tjoonk
weduwe van Anton Bruil

in de leeftijd van 86 jaar.

Moeder is aan haar verdere reis begonnen.

Vorden: Toos en Gerrit
Maarten

Halle: Diny en Bert
Vorden: Derk en Rita

Arjan
Bertine
Gerben

Wichmond: Jan

Onze dank gaat uit naar het personeel van ”De
Wehme”  te Vorden voor de verzorging van moeder.

26 april 2008
”de Kleine Ockhorst”
Okhorstweg 3
7251 RG  Vorden

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 2 mei om 11.00 uur
in de Nederlandse Hervormde Kerk te Wichmond.

Hier is van 10.30 tot 10.50 uur gelegenheid tot af-
scheid nemen en condoleren.

Aansluitend aan de afscheidsdienst willen wij haar
begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Alge-
mene Begraafplaats te Wichmond.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in gebouw Withmundi te Wichmond.

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen,
dan verzoeken wij u deze kennisgeving als zodanig
te beschouwen.

EERSTE PINKSTERDAG

ZAAL: BACK 4 MORE &ZAAL: BACK 4 MORE &

NIKKI
NATHALIE

CHARLENE

NIKKI
NATHALIE

CHARLENE

: DJ TWAN: DJ TWAN
DANCEKELDER:

DANCE- TRANCE & R&B

DANCEKELDER:
DANCE- TRANCE & R&B

PRESENTEERTPRESENTEERT

VORDEN
Stationsweg 16 
tel.: 0575 - 55 15 83

In ons team is per direct plaats voor een

WEEKENDHULP
Voor het verwerken van goederen en
overige werkzaamheden.

Ben jij minimaal 16 jaar?

Ben jij beschikbaar op vrijdagavond,
zaterdag en in de schoolvakanties?

Neem dan contact op met
dhr. Wim Weenk
Tel.: (0575) 55 15 83
E-mail: vorden@welkoop.com

Ons bereikte het bericht dat op 96-jarige leeftijd is
overleden

Maria Aleida Pardijs-Pardijs

Ze was één van de oprichtsters in 1951 van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen te Vorden en is al die
jaren een belangstellend en trouw lid gebleven.

NBvP, Vrouwen van Nu
afdeling Vorden

19 april 2008

Vleeswarenkoopje

bij 150 gram Achterham
GRATIS 100 gram gekookte worst

Special

Crocante 100 gram € 1.50

Tip van uw keurslager

Kip Cordon bleu 4 stuks € 3.98

Keurslagerkoopje

4 Megaburgers
met gratis saus € 5.50

Maaltijdidee

Macaroni 500 gram € 2.98

Maandag 5 mei zijn wij de gehele dag gesloten.
Dit i.v.m. werkzaamheden in de werkplaats.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“In de zevende hemel”

Onze Special van deze week zal u doen zweven. Van de barbecue of uit
de oven, de smaak brengt u in hogere sferen ... het is de Crocante die u
proeft. Gemaakt van lekker gemarineerde spek, met ui geregen aan een

spies. Deze combinatie zorgt voor een hemelse smaak, proef het zelf!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.



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
30 Festiviteiten Koninginnedag

MEI
7 L.V.G. Linde Avond verzorgd door

de eigen leden
7 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
8 Klootschietgroep de Vordense Pan

14 ANBO klootschieten, Kleine Steege
14 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

15 Bejaardenkring
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 L.V.G. Linde Reisje naar Drenthe
28 Contactmiddag Welfare Rode

Kruis
28 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Vanaf 11 t/m 15 juni april a.s. Beelden-
de kunst, Galerie Bibliotheek Vorden
‘Alledaagse Gelaagdheid’.

25 april t/m 15 juni Beeldende kunst
Galerie Agnes Raben, Nieuwstad 20 Te-
keningen en schilderijen

18 mei KunstZondagVorden Beelden-
de kunst/fotografie en video in Vor-
dense galeries en ateliers

Mede dankzij donaties van de dona-
teurs in de afgelopen jaren, heeft het
zwembad deze grote opblaasspin kun-
nen aanschaffen. De jeugd vond het
geweldig. Het badpersoneel ging overi-

gens zaterdag al te water. Voor hen
stond er een training reddend zwem-
men op het programma. Dit alles on-
der leiding van de reddingsbrigade uit
Lochem en EHBO voor waterongeval-

len door de firma Medprevent. Er
werd onder meer geoefend met de
wervelplank. Dit om mensen met nek-
klachten of pijn aan de wervel te kun-
nen stabiliseren. 

‘Dus mocht er zich de komende maan-
den een dergelijk ongeval voordoen,
dan kunnen we adequaat handelen’,
aldus manager Timme Koster.

Bijna 800 bezoekers bij opening zwembad
'In de Dennen'

Het zwembad ‘In de Dennen’ trof het tijdens de openingsdag (afgelopen
zondag) geweldig. Door het prachtige weer kwamen bijna 800 bezoekers
naar het bad om te genieten van de zon, het water, de spelletjes en de gro-
te waterspin.

mei

Regiotaxi 
Regiotaxi Gelderland is voor iedereen, van

jong tot oud en van individuele reizigers tot

groepen en is speciaal ingericht voor rei-

zigers die niet zo goed ter been zijn. Voor

andere reizigers die regelmatig de regiotaxi

gebruiken, is er een speciaal klantenpas.

Deze taxi rijdt van deur tot deur. Dit wil zeg-

gen dat u thuis opgehaald wordt en naar de

opgegeven bestemming wordt gebracht. 

Regiotaxi rijdt elke dag van de week van

6.00 uur 's ochtends tot 1.00 uur 's nachts.

Voor het reserveren van ritten belt u met

(0900) 02 76 (lokaal tarief.) Er zijn reizigers

die een vaste ritreservering hebben. Voor

klantenpas aanvragen of klachten door-

geven (026) 35 52 121. Er is een folder ver-

krijgbaar. U kunt de folder hieronder

downloaden. Folder Regiotaxi.pdf 

Maaltijdvoorziening
Woont u in de gemeente Bronckhorst en

kunt u, om wat voor reden dan ook, niet

meer zelf koken dan is er een mogelijkheid

gebruik te maken van de maaltijden via

Stichting Welzijn Vorden. De firma Apetito

kookt maaltijden van verse ingrediënten en

vriest ze in. De maaltijden worden één keer

per week (op dinsdag) bij u thuis bezorgd. 

U hebt een diepvrieskastje nodig om ze te

bewaren en een magnetron om ze te verwar-

men. U krijgt een catalogus met duidelijke

afbeeldingen en beschrijvingen van de

maaltijden en een setje bestelformulieren.

Als de maaltijd wordt afgeleverd, geeft u de

nieuwe bestelling weer mee. Bent u een keer

door omstandigheden niet thuis, dan wor-

den de maaltijden afgeleverd bij Welzijn

Ouderen en daar in de vriezer bewaard.

Hebt u een dieet, dan kan daar rekening

mee gehouden worden. Wilt u slechts enke-

le keren per week een kant-en-klare maal-

tijd hebben, dan kunt u ook één keer in de

twee weken de maaltijden laten bezorgen. 

Een doos bevat zeven maaltijden. De prijzen

variëren van € 26,45 (voordelige diners)

€ 29,87 (vegetarisch eten) € 35,87, (zondagse

diners), € 39,16 (Multi Culti) en € 34,37 voor

de overige en gepureerde maaltijden (zie ca-

talogus, te verkrijgen bij Welzijn Ouderen

Vorden). Soepen en toetjes kunnen apart

besteld worden. 

Wat zijn de voordelen 
van diepvriesmaaltijden?
Ze worden op de juiste temperatuur bij u

afgeleverd en zijn daarna ca. drie maanden

te bewaren in de diepvries. Bent u niet thuis

worden de maaltijden afgeleverd bij Welzijn

Ouderen en kunt u deze de volgende dag,

tussen 9.00 en 11.00 uur ophalen.

Incontinentieproble-
men? Bel Middelen Hulp-
service (0900) 040 05 15
Klanten kunnen het speciale (0900) 040 05 15

nummer bellen voor het maken van een

afspraak met de incontinentieconsulent.

Deze incontinentieconsulent geeft door-

middel van een huisbezoek, advies en bege-

leiding bij de keuze van incontinentiemate-

rialen. De klant krijgt  incontinentiemateri-

aal om uit te testen.

In overleg met de incontinentieconsulent

wordt er een keuze gemaakt en afhankelijk

van de gemaakte afspraken, worden deze

met regelmaat thuis bij de klant afgeleverd.

Deze service (huisbezoek en bezorging) zijn

voor de klant gratis. 

Alzheimer Café Zutphen
op 21 mei
Opname in zicht; wat dan? En de uitwis-

seling van ervaringen.

Iedere derde woensdag van de maand van

19.00 tot 21.30 uur is het Alzheimer Café

geopend. Locatie: "De Born", Oude Bornhof

55-57 te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41.

U hoeft zich niet aan te melden en de toe-

gang is gratis. Bewoners uit Vorden en om-

geving zijn ook van harte welkom.

Voor meer informatie: Alzheimer Neder-

land afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst

Secretariaat; Burg. Van Tuijll van Seroosker-

kenweg 29, 7261 CV Ruurlo.

carlabrands@planet.nl

Kijk ook op de nieuwe website;  

www.alzheimer-nederland.nl 

Voor vragen m.b.t. dementie bereikbaar 

(06) 46 54 01 41.

Themabuffet Sensire 
De Wehme
De laatste dinsdag van de maand wordt er

een buffet verzorgd aan de hand van een

thema. Gasten (buiten De Wehme) van de

'Open Tafel' kunnen ook deelnemen. De

kosten zijn € 10,00 per persoon. Als u geen

deelnemer van de 'Open tafel' bent, mag u

ook aanschuiven. De kosten zijn dan €14,50

per persoon. U bent van harte welkom. In-

formatie en/of aanmelden via De Wehme,

tel. (0314) 35 74 50. 

Progamma: 

Mantelzorgsalon op 13 mei

Schilderen als ontspanning
Onder begeleiding van Jan Wiegers kunt u

deze middag het spel tussen water en verf

beoefenen en zelfs de ontspanning ervaren.

De middag is georganiseerd door de VIT

Oost- Gelderland, initiatiefnemer van de

mantelzorgsalon en bestemd voor alle man-

telzorgers in de gemeente Bronckhorst. 

Ontvangst vanaf 13.30 uur in Partycentrum

Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo.

Rijbewijskeuring 70+ via 
Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een

nieuw rijbewijs zich eens in de vijf jaar la-

ten keuren. Belangstellenden voor de keu-

ring kunnen, voor de aanmelding en/of in-

formatie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur

bellen naar 0575 552003. De prijs voor deze

medische keuring bedraagt € 25,- De rijbe-

wijskeuring is op zaterdag 31 mei in het

woon- en zorg centrum, "de Wehme', Nieuw-

stad 32 in Vorden.

Postduivenvereniging steeds snel-
ler-gld. Duiven werden gelost op
zaterdag 26 april om 10.30 uur in
ISNES (201 kilometer). Aankomst
eerste duif 12.37 uur.

Uitslag:
1. A. Kamperman

2. L. te Stroet
3. G.R. Borneman
4. A. Peters
5. G. Kempers

Uitslag jeugd:
1. Kelly Bergervoet
2. Roel Sesink

D u i v e n s p o r t



Dit keer had het bestuur van de Oran-
jevereniging de groep A.B.S. gecontrac-
teerd, de afkorting van Jos van (A)me-
rongen, Joop (B)oxstart en Theo
(S)cholten. Alvorens de bühne voor de
artiesten werd vrij gemaakt, riep Ab
Velhorst junior, voorzitter van de
Oranjeverenging, zijn medebestuurs-
leden op het toneel. 

Met Erik Knoef op accordeon als bege-
leiding werd samen met de zaal, het
Wilhelmus gezongen. 
Het trio A.B.S. bracht vervolgens een
programma dat bestond uit sketches
en zang, waarbij de heren zich zelf be-
geleiden op gitaar en accordeon. De
groep zocht het in haar repertoire
‘dicht bij huis’. Zo werd het stadje El-

ten (dan weer Duits, dan weer Neder-
lands) bezongen Een lied over de
steenfabriek, die inmiddels is verdwe-

nen. Een walsmusette uit Frankrijk en
Kalinka uit Rusland, ze kwamen alle-
maal ‘voorbij’ en niet vergeten het ge-
voelige liedje over het hondje ‘Fifi’
met het strikje in de haren. Tussen de
bedrijven door werden leuke verhaal-
tjes verteld. Dat alles maakte de Oran-
jeavond voor het publiek tot een gezel-
lig ‘avondje-uit’.

Gezellige muzikale Oranjeavond

Traditiegetrouw begint het Koninginnefeest in Vorden altijd al een paar
dagen eerder. Dan wordt op de zaterdagavond, voorafgaande aan het
feest, in het dorpscentrum de Oranjeavond gehouden.

Oranjebestuur zingt het Wilhelmus.

"OVER THE HILL"
(14.30 uur tot 16.30 uur)
Voor iedereen die houdt van de mu-
ziek uit de jaren 70 en 80 is een optre-
den van "Over the Hill" een moment
van herkenning. "Goud van Oud"  is in
dit geval misschien wel de juiste bena-
ming. Want op de jonge energieke
drummer na is de rest van de band de
40 al (ruim) gepasseerd. Dat doet ech-
ter niets af aan de passie en de energie
die tijdens het optreden wordt gege-
ven. Op 30 april kunt u daar volop van
genieten tijdens het optreden van
"Over the Hill".

Het fundament voor "Over the Hill" is
al 15 jaar geleden gelegd. Een stel "ou-
dere jongeren" wilde met elkaar mu-
ziek gaan maken. Na diverse optre-
dens maar ook diverse personeelswis-
selingen is sinds de zomer van 2007 de
band in de huidige bezetting druk aan
het repeteren geslagen. Bandleden
van een heel verschillend pluimage en
met een verschillende  achtergrond
maar allemaal met een enorme passie
en één doel, plezier hebben in  muziek
maken. En dat plezier dat spat er van
af. Met muziek van o.a. The Beatles,
Rolling Stones, Stevie Wonder, Creed-
ence Cleerwater Revival, Dooby Bro-
thers en vele anderen is bijna elke mu-
ziekstijl vertegenwoordigd. 

Over the Hill wordt gevormd door:
Adri van Amelsfoort op toetsen, Theo
Derksen op saxofoon en mondharmo-
nica, Marion Horstman en Hans Hou-
wen, zang, Fons Jansen op gitaar, Ron
Bastiaan Net op de bas Erik Knoef op
gitaar, trekzak en mondharmonica en
André Jimmink op Drums. 

SUPER SLEAZY
(19.30 uur tot 21.00 uur)
De Vordense band Super Sleazy is in
het voorjaar van 2007 ontstaan als ge-
legenheidsband voor de door Kas
Bendjen georganiseerde Grote Prijs
van Vorden . Dat dit ene optreden nog
lang niet genoeg was, werd al snel dui-
delijk en Super Sleazy denderde ver-
der 
Begin januari 2008 nam zanger Miche-
al Bink afscheid van de band en werd
zanger Wouter Mullink de Sleazy

Rocktempel ingetrokken. Wouter
bleek genoeg Sleazy creativiteit en
muzikaliteit te bezitten en werd na de
eerste oefensessie meteen aangeno-
men.

Vette rock & roll-covers, die in een en-
kel geval nauwelijks meer als cover
herkenbaar zijn, dat is het resultaat
van de samenwerking tussen de vijf.
Dit afgewisseld met akoestische num-
mers voor de gevoelige snaren. 
Met nummers van Black Crowes, Hi-
ves, en Jet, maar ook scherp werk van
Sass Jordan en Beth Hart (waarbij Mi-
randa zich een ijzersterke zangeres
toont), bestijgt Super Sleazy het podi-
um. Een basis van pompende ritmes,
klinkende pianoriedels en gitaar die
het begrip Sleazy een nieuwe beteke-
nis geeft, worden bekroond met de ka-
rakteristieke stem van zanger Wouter.
Als dit alles u bevalt is Super Sleazy
weer te bewonderen op het Midzomer-
feest op zaterdag 21 juni in het voor-
programma van The GrooveCompany

THE AVALANCHE
(21.30 uur tot 23.00 uur)
Toen de naam The Avalanche 5 jaar ge-
leden werd verzonnen, was de bedoe-
ling dat deze naam slechts 1 malig ge-
bruikt zou worden. Achteraf bleek
niets minder waar te zijn. 
Zeker toen in 2005 de muzikale dui-
zendpootMiranda Jansen (zang/gi-
taar/toetsen) zich bij de band voegde,
werd het geheel muzikaal beter en de
optredens alsmaar meer. 
Sinds het vertrek (januari 2008) van gi-
tarist Martijn Emsbroek is het (rela-
tief) even stil geweest rond The Avalan-
che. "Dubbel-rock 'n roll-Fris"  Frank de
Haan heeft deze plek inmiddels (met
verve) opgevuld. 
De afgelopen maanden is er hard aan
nieuw materiaal gewerkt en een fris
The Avalanche staat weer klaar om te
feesten, te rocken en wat al niet meer.

DJ OLIVER
(23.00 uur tot 01.00 uur)
DJ Oliver zal deze Koninginnepop op
zijn eigen wel bekende manier tot een
feestelijk hoogtepunt brengen en zal
tevens de pauzes muziekaal opvullen.

Tevens zal deze dag bij het café de laai-
erlichters spelen !

Noteer ook vast 11mei Moederdag in u
agenda, want dan staat er bij ons in
het café de  4 VROUWS rock formatie
SCRATCH Scratch zal 11 mei vanaf
21.00 uur haar muzikale kunnen ten
gehore brengen !!

Koninginnepop 
in het hart van Vorden
bij "DE HERBERG"
Omdat Koninginnedag voor velen
het mooiste feest van Vorden is, is
het voor  "De Herberg" een eer om
daar doormiddel van Koninginne-
pop aan mee te werken. Koningin-
nepop zal om 14.30 uur beginnen
met de Vordense band "Over the
Hill" en is om 01.00 uur afgelopen.

Rian Drok viert het vijfjarig bestaan
van de praktijk met een expositie van
het werk van cursisten. Een vaste

groep mensen uit  Vorden en  omstre-
ken die wekelijks bijeenkomt, laat
zien waar ze die vijf jaar zoal mee be-
zig zijn geweest en zoveel plezier aan
beleefd hebben. 
U vindt 't Kleine Veld aan de Almense-
weg 39 in Vorden.

't Kleine Veld toont werk van cursisten
Tijdens de Kunsttiendaagse is Te-
kenpraktijk 't Kleine Veld elke mid-
dag geopend.

Mevr. Kroonen belichtte de geschiede-
nis van de farmacie en de taak hierin
van de apotheek. Vooral bij ouderen,
die vaak meerdere medicijnen moe-
ten gebruiken, omdat met het ouder
worden de klachten  toenemen,  is het

belang van  een goede medicijnbewa-
king en voorlichting door de apotheek
groot. Ook wees  zij op de bjwerkin-
gen.

Dhr. Sterringa liet in een korte presen-
tatie enkele afbeeldingen van planten
zien, die ons als bron van geneesmid-
delen voorzien en voorzagen, zoals de
papaver (morfine), de wilg (acetylsali-
cylzuur), het vingerhoedskruid (digita-
lis) en het St-Janskruid. Hierna werd
de gelegenheid tot het stellen van vra-
gen door diverse bezoekers benut. 

Dhr. Olthaar bedankte beide sprekers
voor hun nuttige bijdrage en na hen
van een bloemetje te hebben voorzien
werd deze middag besloten.

Medicijngebruik door ouderen
De SBO-V (Samenwerkende Bonden
van Ouderen-Vorden) had voor af-
gelopen donderdag 24 april in 't
Stampertje een lezing georgani-
seerd voor haar leden en belang-
stellenden over het onderwerp
"Medicijngebruik door ouderen".
Onder grote belangstelling  werd
de lezing  verzorgd door mevrouw
M.A.H. Kroonen, van Mediq Apo-
theek Vorden en oud -huisarts  dhr.
G.H. Sterringa.

Lieke Spekschoor en Joyce van Ame-
rongen mochten na 3 voorrondes uit-
komen in de halve finale van de 5e di-
visie. 

Ze hebben hard getraind onder lei-
ding van Jolien Groot Roessink. Deze 1/2

finale wedstrijd werd zaterdag 19 april
gehouden in de Sazahal in Doetin-
chem. Lieke turnt op niveau jeugd 10
en Joyce op niveau instap 12. Beide da-

mes hebben goed hun best gedaan,
maar hadden zeer goede tegenstan-
ders en hebben de finale helaas niet
gehaald

Britt Radema, Eline Heyink en Maaike
Eskes hebben na 1 voorronde de finale
voor de 7e divisie met gemak gehaald. 

Onder leiding van Gerrie Kappert heb-
ben ze dit weten te bereiken. 

De finale voor de 7e divisie vindt
plaats op 24 mei in Laren. We wensen
ze alvast veel succes.

De afgelopen maanden hebben
meiden van Sparta voorrondes ge-
turnd in de 5e en 7e divisie.

Halve finale en finale Sparta

De groep A.B.S.



In het jaarlijkse onderzoek spreken
2200 consumenten hun waardering
uit over de landelijke drogisterijke-
tens. Klanten zijn de jarenlange in-
spanning van Etos op het gebied van
service, keuze en lage prijzen gaan in-
zien én waarderen, waardoor de dro-
gisterijketen na elf jaar het stokje van
DA mag overnemen. 

De drogisterijketens zijn in het onder-
zoek beoordeeld op aspecten als des-
kundigheid en vriendelijkheid van
personeel, de keuze van artikelen,
sfeer en netheid van de winkels, prij-
zen en aanbiedingen. 

Etos doet het op alle aspecten goed en
weet zelfs als enige de score op alle
punten te verbeteren; alle andere ke-
tens scoren lager dan een jaar geleden.
Etos heeft dit jaar een langverwachte
sprong gemaakt naar de eerste plaats
en scoort vooral beter in voordeel én
service. DA en Dirx nemen de tweede
en derde plaats in van de top drie, ge-
volgd door Schlecker, Kruidvat en

Trekpleister. 
Jan van Dam, Algemeen Directeur van
Etos, is ontzettend blij met het behaal-
de resultaat. "De stemming bij Etos is
uitgelaten. We zijn trots dat we dit
met elkaar hebben gerealiseerd. We
hebben ons de afgelopen jaren enorm
ingespannen om ons op alle facetten
te verbeteren en dat betaalt zich nu te-
rug." Etos heeft zich de afgelopen ja-
ren sterk gefocust op het vernieuwen
en aanscherpen van de formule. "Prijs
is voor de consument een belangrijke
factor in de keuze voor een drogist,
maar doet niet onder aan aspecten als
goede kwaliteit, een breed assorti-
ment, een nette winkel en deskundig
en vriendelijk personeel", zegt Jan van
Dam. 
"Onze missie is de beste drogist van
Nederland te zijn, waarin we ons wil-
len onderscheiden door zowel de beste
kwaliteit als de beste prijs te leveren.
We hebben ons ingezet om klanten be-
wust te maken dat ze bij ons het beste
uit zijn vanwege onze scherpe prijs-
kwaliteitverhouding. Ons doel is be-
haald: het feit dat Etos door consu-
menten is verkozen tot beste drogist
van Nederland, geeft aan dat klanten
onze inzet waarderen."

Beste drogist 2008

Etos door consumenten verkozen
Etos is dé beste drogist van Neder-
land. Dit blijkt uit het voorjaars-
rapport van Elsevier Retail en GFK
Panel Services, dat vandaag is ver-
schenen.

Het paar op de tandem trok onderweg
veel bekijks, geen wonder want er wa-
ren zes blikken aan de fiets bevestigd.
Bij het verzorgingshuis De Wehme
moest Toos zich bij de receptie melden
om daar een feesthoedje in ontvangst
te nemen. De peuters bij Ot en Sien ke-
ken intussen al reikhalzend uit naar
de dingen die zouden gaan komen.
Een versierd lokaal geeft immers aan
dat er gefeest moet worden. En dat ge-
beurde ook. 

Toen Toos binnenkwam zongen de
peuters uit volle borst een potpourri
verjaarsliedjes zoals ‘Er is er één jarig
vandaag’, De kerkklokken luiden bim-
bam’etc. Natuurlijk wilden de peuters
ook graag de versierde tandem zien en
met Juf Toos op de foto. Vervolgens
moest Toos alle lokalen van de aan-
grenzende openbare dorpsschool
langs waar ze overal een roos in ont-
vangst mocht nemen en van directeur
Eef Baakman zelfs een heel boeket
bloemen. ‘Ik voel me vandaag echt een
feestvarken’, zo sprak Toos.

Het bestuur van de SPSB (Stichting
Peuterspeelzalen Stichting Bronck-
horst) was ook naar Ot en Sien geko-
men om Toos bloemen en een ge-
schenk onder couvert aan te bieden.
Ineke Helmink (ook vrijwilligster) las
een gedicht voor, geschreven door
Hedwig Hartman. In het gedicht on-
der meer de volgende passages : ‘ Toos
je bent een luisterend oor, een per-
soon van aandacht voor iedereen,
nooit is iets teveel, jij bent de Hand die
helpt, de Hand die deelt, de Hand die
troost’. Hedwig: ‘ En zo is het precies.
Toos Bargeman is een gouden vrijwil-
ligster voor Ot en Sien. Ze kan ontzet-
tend goed met de peuters overweg. Ze
verkleed zich als paashaas, als kabou-
ter, noem maar op. Toos is net een
groot kind onder de kinderen, we kun-
nen het allemaal erg goed met haar
vinden’, zo zegt de leidster met wie
Toos veelal samenwerkt. 

En Toos zelf? Ze genoot met volle teu-
gen van deze dag en zegt: ‘Vijf en twin-
tig jaar geleden las ik een advertentie

in Contact waarbij voor de donderdag
en de vrijdag bij Ot en Sien een tijdelij-
ke vrijwilligster werd gevraagd. Rita
Derksen, toenmalig leidster, vroeg mij
of ik niet altijd op de donderdag en de
vrijdag wilde komen en daar heb ik ja
op gezegd. In deze afgelopen 25 jaren
heb ik slechts twee dagen verzuimd,
dat was toen de wandelvierdaagse in
Barchem, waaraan ik mee deed, ook
op die dagen plaats vond. Anders al-
tijd present, gelukkig ook nooit ziek
geweest. Ik vind dat, wanneer je je als
vrijwilligster ergens voor opgeeft, dan
moeten ze ook op je kunnen rekenen.
Het is ook ontzettend dankbaar werk.
Je geeft aandacht aan de peuters en
dan moet je zien wat je er allemaal
voor terug krijgt.

De glimlach van een kind, daarvoor
doe je dit werk en daardoor blijft het
ook leuk. En zo nu en dan de peuters
knuffelen, dat vinden ze heerlijk. Met
ze spelen, met ze van de glijbaan, ik
doe overal aan mee’, zo zegt Toos die
in de namiddag nog meer handen
moest schudden. Toen kwamen name-
lijk alle ‘oude’ leidsters en vrijwilligers
en leden van de ouderraad op bezoek.
‘En dan nog de attenties die ik van de
ouders van de peuters heb gekregen,
echt deze dag kan voor mij niet meer
stuk. Nog één ding, mensen praten
wel eens over lastige kinderen, laat ik
je dit vertellen, ik heb in al die 25 jaar
nog nooit lastige kinderen bij Ot en
Sien meegemaakt. Het waren en zijn
altijd hele lieve kinderen gebleken’, zo
zegt ‘zilveren’ Toos !

'De glimlach daarvoor doe je het '!

Toos Bargeman 25 jaar vrijwilligster
peuterspeelzaal 'Ot en Sien'

Toen Toos Bargeman donderdagmorgen het ontbijt wilde klaar maken,
kwam zij niet verder dan het ontbijtlaken op de tafel te leggen.‘Verder
niets doen, gewoon afwachten’, zo sprak echtgenoot Gerrit. De verrassing
volgde even later toen Hedwig Hartman ( leidster bij Ot en Sien ) en vrij-
willigster Gabriëlle van Zuilekom, op een versierde tandem de Margriet-
laan inreden om bij huisnummer 11 te stoppen. De dames kwamen niet
met lege handen. Ze hadden een picknick mand met een heerlijk ontbijt
bij zich. Toos liet zich het ontbijt goed smaken en kreeg vervolgens de op-
dracht, om aan de hand van een routebeschrijving, samen met haar man
Gerrit op de tandem een rondje door het dorp te maken. Toos: ‘ Ik zei wel
meteen tegen Gerrit dat hij maar voorop moest gaan zitten.Als ik voorop
zit, kijk ik veel te veel om mij heen en dan val ik zeer zeker van de fiets af’’.

Bloemen voor Toos.

Real Time Showband staat bekend in
de Achterhoek en omstreken als een
enthousiaste, breed georiënteerde
groep muzikanten die zich de kunst
van het pure muzikale genieten eigen
hebben gemaakt door de jaren heen.
Met nummers uit de huidige hitlijs-
ten, maar ook dansklassiekers uit de

jaren '80, '90, gouwe ouwe, dance,
feest en Nederlandstalige muziek,
kortom de ideale mix om van elk feest
een onvergetelijke happening te ma-
ken…

Real Time Showband bestaat uit vijf
ervaren en vooral enthousiaste muzi-
kanten. Zangeres Cindy met een ge-
weldige een stem, drummer/zanger
Henrico, toetsenist/zanger Herbert,

bassist/ blazer en zanger Rob en gita-
rist/zanger Bert, samen spelen zij het
dak d'r af! Met een uitgebalanceerde

lichtshow en geluid op maat, bediend
door de licht- en  een geluidtechnicus
Chantal en Nanko, komt de uitstraling
van de band helemaal tot zijn recht en
wordt de band gepresenteerd zoals je
van een showband zou verwachten.
Kom en geniet van op en top muzika-
le bezieling en een tent vol gezellig-
heid met Real Time Showband! 
Neem al vast een kijkje op de site
www.RealTimeShowband.nl

"Real Time Showband" 
bij Hotel Bakker
Na het succes van vorig jaar treedt
Real Time woensdag 30 april vanaf
20.30 uur live op bij het mooie over-
dekte plein tegen over Hotel Bak-
ker.

Vandaag zou de laatste wedstrijd
van dit seizoen aanbreken, voor de
dames van Dash uit Vorden. Deze
wedstrijd werd gespeeld in Ensche-
de tegen de Dames van Twente'05. 

De dames begonnen wat moeizaam
aan de wedstrijd. Er was redelijk wat
kabaal in de sporthal in Enschede. 

Er werden ook veel fouten gemaakt
aan beide kanten. De set werd toch
nog wel binnen gehaald met een
stand van 21-25.

De tweede set begon beter dan de eer-
ste en er werd dan ook een voorsprong
opgebouwd. Er werden nog wat mooie
combinaties gespeeld en de set werd
gewonnen met 17-25. 

De derde set kwam Dash ook op een
grote voorsprong te staan. Er werd erg
goed geserveerd en de dames van
Twente'05 wisten daar geen raad mee.
De set werd dan ook duidelijke gewon-
nen door Dash met een stand van 14-
25. 

De vierde set liep wat anders dan de
vorige sets. Halverwege deze set werd
er gebruik gemaakt van wat wissels.
Hierdoor werd het wat onrustig in het
veld. Er werden veel onnodige fouten
gemaakt aan de kant van Dash. Twen-
te '05 maakte deze set wat minder fou-
ten. Hierdoor kwam Twente '05 op een
voorsprong te staan. 

Dash probeerde de achterstand nog in
te halen. Dat lukte ook en de stand

ging dan ook gelijk op. Toch wist Dash
deze set niet binnen te halen en ver-
loor de set dan ook met een stand van
27-25.

Dit was dan alweer de laatste wed-
strijd van dit seizoen. We kunnen met
een goed gevoel op dit seizoen terug
kijken en hebben er een leuk en spor-
tief seizoen van gemaakt. 

Natuurlijk bedanken wij al het pu-
bliek dat elke keer is meegereisd en
mee hebben geleefd met ons. 

Ook de sponsoren, Friso Woudstra Ar-
chitecten en Strada Sports willen we
bedanken! We hopen iedereen volgen-
de jaar weer terug te zien in de sport-
hal!

Vo l l e y b a l

De start is vanaf 13.30 uur bij het club-
huis van De Graafschaprijders aan de

Eikenlaan 2a in het buurtschap Kra-
nenburg. Er kan gestart worden in de
A, B of de C- klasse. 

Deze C-klasse wordt verreden aan de
hand van een beginners- reglement. 

De rit is uitgezet door Harry Horsting
en Erik Klein Reesink.

Achtkastelenrit
'De Graafschaprijders'
De VAMC ‘De Graafschaprijders’ or-
ganiseert zondag 4 mei de Achtkas-
telenrit. Een oriëntatierit over een
afstand van circa 50 kilometer die
de deelnemers vrijwel geheel door
de omgeving van Vorden voert.



Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Ruurloseweg 13, Groenlo. Tel. 0544-464555* 
Kijk voor 100 occasions op: www.autoarink.nl

KIA DEMO

Rio 1.4 Festival Airco , LM velgen 2008 15.250

Cee’d SW 1.6 Business , Navi 2007 23.450

Carens 2.0 CVVTi X-ecutive 7-zits 2006 22.750

Magentis 2.0 CVVTi X-ecutive 2006 20.900

Magentis 2.7 V6 X-clusive Automaat 2007 29.900

Sportage 2.0 CVVTi X-ception Navi 2007 28.250

Sorento 2.5 CRDi VGT diesel Adventure 2006 32.900

KLEIN EN ZUINIG

Kia Picanto 1.0 Light, Stuurbekrachtiging nieuw 8.950

Kia Picanto 1.0 LXE 5-drs , zilver 2004 7.450

Kia Rio 1.3 GS 5-drs dakspoiler 2002 5.750

Kia Rio 1.3 Visto Navi Airco 5-drs 2004 9.250

Toyota Starlet 1.3 XLi 5-drs 1998 4.950

Toyota Yaris 1.0 VVTi Sport 3-drs 2001 8.750

Toyota Yaris 1.3 VVTi Sol 3-drs 2001 9.990

Toyota Corolla 1.3 Liftback 5-drs, LM velgen 2001 8.950

Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs, 44.000 km 2000 5.250

Suzuki Alto 1.1 GLS 5-drs, 25.000 km 2003 6.750

Subaru Justy 1.3 GX AWD 3-drs 1998 4.950

Mazda 121 1.3i LX 3-drs 1999 6.750

Renault Clio 1.2 Authentique 5-drs 2002 7.900

SUBARU GEBRUIKT met 1 tot 2 JAAR GARANTIE

Impreza 2.0 WRX Turbo AWD 2002 19.900

Impreza 2.0 Plus GL AWD 2001 7.950 

Legacy 2.0 sedan GL AWD 2001 14.900

Forester 2.0 S-Turbo AWD 2001 20.750

Forester 2.0 AWD LPG-G3 1999 9.500

BUDGETAUTO’s met NIEUWE APK

Kia Clarus 1.8 SLX sedan , antraciet m 1996 3.250

Subaru Legacy 2.0 GL sedan , LM velgen 1994 2.500

Volvo 940 2.0i GL sedan , groen m. 1993 2.750

Hyundai Lantra 1.6i GLS sedan , rood m. 1994 2.950

Honda Accord 2.0i sedan , rood m. 1995 2.500

Volkswagen Golf 1.4 CL 44kw 3-drs 1994 1.750

RUIMTE

Kia Carens 2.0 VGT diesel EX, roetfilter 2006 19.950

Kia Carnival 2.5 V6 EX 7-persoons 2002 12.900

Kia Sorento 2.5 CRD Adventure, roetfilter 2003 21.900

Kia Sorento 2.4i Adventure, RVS sidebars 2003 19.900

Chrysler Voyager 3.3 V6 SE 7-persoons 1996 6.975

Toyota Corolla 1.3i 16v Stationwagon Terra 2000 9.250

Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000 5.950

Renault Scenic 1.6 Aida 1999 5.750

Uit voorraad leverbaar:

Kia Picanto
hoge korting!

Zaterdag 3 mei
WELEDA Demonstratie
Maak tijdens een demonstratie 
kennis met Weleda’s natuurzuivere
producten. Een demonstratrice 
vertelt u alles over onze producten 
en u kunt zelf de weldadige 
werking ervaren.

Zaterdag 10 mei
van 10.00 - 17.00 uur

GRATIS 
hand- en nageladvies

(tijdig reserveren, vol=vol)

Etos Barendsen
Vorden bv T 0575 554082
Zutphenseweg 3 F 0575 554126
7251 DG Vorden www.barendsen-vorden.nl

BEZOEK ONS TANKSTATION NU OOK
OP ZONDAG! GEOPEND VAN 09.00 TOT
21.00 UUR.

30 april

een concert gegeven door vier pianisten

onder het motto ‘het klaVIER’

bij

Kijk op

www.het-klavier.nl 

voor alle info

Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794

Openingstijden:

vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00

of op afspraak.

HEMELVAART
GEOPEND
Kom het
buitenleven beleven
op hemelvaart!

Beleef het buitenleven!
VORDEN

Stationsweg 16
0575 55 15 83

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem
tel./fax 0314 - 625159

gaat met ingang van 6 mei deze
krant verspreiden.

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

Reacties bij voorkeur schriftelijk.



De meiden op de foto zijn: vlnr onder:
Marjan Lubbers, Danielle van Geijten-
beek, Elsbeth Jansen, Kim Brinkman,

Bianca Schurink vlnr boven: Lizet
Gotink, Ilona Lenselink, Inge Tuitert,
Linda Kettelerij.

Dames 7 van Dash zijn kampioen
geworden in de 4e klasse van het
volleybal.

Astma is de grootste ongeneeslijke
kinderziekte in Nederland. Er zijn in
ons land 115.000 kinderen met astma.
Arnaud (7 jaar) is één van hen. Hij is sa-
men met zijn moeder te zien in de
nieuwe campagne van het Astma
Fonds, in advertenties en in een kort
filmpje op tv. 

ASTMA IS ERFELIJK
Kinderen krijgen erfelijke eigenschap-
pen van hun (groot)ouders mee. Zo
heeft Arnaud de groene vingers van
zijn oma en de ogen van zijn vader. En
van zijn moeder? Van haar heeft hij
astma. Annet Jansen, moeder van Ar-
naud, vertelt: ‘Toen hij vijf jaar was,
werd Arnaud zo benauwd dat hij een
week in het ziekenhuis moest blijven.
Daar bleek dat Arnaud astma heeft.
Zijn medicijnen helpen wel, maar niet
genoeg. Ik hoop dat er nóg betere me-
dicijnen komen. Zodat Arnaud en an-
dere kinderen met astma een wat
makkelijker leven krijgen. Mijn groot-
ste angst is dat Arnaud later altijd be-
nauwd zal zijn, omdat zijn longen be-

schadigd zijn door de vele astma-aan-
vallen.’ 

STEUN HET ASTMA FONDS
Het Astma Fonds geeft geld aan onder-
zoek naar astma en erfelijkheid. Zodat
we kinderen als Arnaud in de toe-
komst kunnen genezen. Het Astma
Fonds krijgt geen geld van de over-
heid. Wij zijn helemaal afhankelijk
van uw giften. Steun het Astma Fonds!
Geef aan de collectant. Of maak uw
bijdrage over op giro 55055. Met uw
bijdrage helpt u ons in de strijd tegen
ongeneeslijke longziekten, zoals ast-
ma. Alvast heel hartelijk dank.

DOE MEE EN WIN
Van wie hebben bekende Nederlan-
ders hun uiterlijk of andere erfelijke
eigenschappen mee gekregen? Speel
het spel op www.astmafonds.nl. Dat
kan vanaf 1 mei. Door het spel te spe-
len kunt u het Astma Fonds steunen.
En maakt u bovendien kans op mooie
prijzen, zoals een 8-daagse vliegreis
naar Mallorca. Deze prijzen heeft het
Astma Fonds gekregen van verschil-
lende sponsors. Doe mee en win!

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over astma en an-
dere ongeneeslijke longziekten? Kijk
op www.astmafonds.nl of bel de
Advieslijn van het Astma Fonds: 0900 -
2272596 (op werkdagen van 10.00 -
14.00 uur, € 0,10 per minuut).

12 t/m 17 mei 2008: collecteweek Astma Fonds

Voor astma kies je niet,
dat krijg je
Van 12 t/m 17 mei is de collecte van
het Astma Fonds. Astma is een erfe-
lijke longziekte. En nog steeds on-
geneeslijk. Dankzij onderzoek
kunnen we astma in de toekomst
voorkomen en genezen. Geef daar-
om aan de collectant van het Ast-
ma Fonds of via giro 55055. Voor
astma kies je niet, dat krijg je.

Eén van de belangrijkste activiteiten is
spel. Spelactiviteiten zijn noodzakelijk
voor het totale ontwikkelingsproces
van jonge kinderen. Door middel van
spel leren ze zichzelf en hun wereld
kennen, ze 'oefenen' hun motoriek en
waarneming, ze leggen sociale contac-
ten en leren met elkaar rekening te

houden en samen te spelen. Spelen
daagt uit om mogelijkheden te ver-
kennen en grenzen te verleggen. Het
biedt volop kansen om te leren in de
breedste zin van het woord. 

Tijdens het spel op de peuterspeelzaal
en basisschool wordt de werkelijkheid

zo dicht mogelijk benaderd.  Het be-
zoek aan de kapsalon is het verkennen
van de werkelijkheid .

In 3 groepen van ieder een uur heeft
Catrien allerlei kappersbenodigdhe-
den laten zien, vragen beantwoord,
haren gewassen en gedroogd en
mochten de kinderen plaats nemen
op een speciale autokappersstoel of op
een gewone kappersstoel. 

De autokappersstoel was zeer in trek
bij de peuters. Vrolijk klommen ze er
in om zich vervolgens een prachtige
nieuwe look te laten aanmeten met
behulp van gekleurde gel, haarlokjes,
knipjes, glitterspray, wafelkrultang,
etc. Ook iedere kleuter kwam aan de
beurt bij Catrien. Vele bewonderende
blikken in de spiegel die ochtend! Tot
slot had Catrien voor iedereen wat lek-
kers en had ze bovendien een kleur-
wedstrijd uitgeschreven met als
hoofdprijs: gratis knippen van de win-
naar.

Diezelfde week was het nog drukker
in de kapsalonnen van het Kraan-
kuikentje en van de Kraanvogel. Het
verkennen van de werkelijkheid werd
verwerkt. Bedankt Catrien voor de leu-
ke en leerzame ochtend! 

Catrien's kapperij is gevestigd in Stra-
da Sports Overweg 16 Vorden.

Peuters en kleuters in Catrien's kapperij

In het kader van Startblokken en Basisontwikkeling hebben de peuters
van peuterspeelzaal 't Kraankuikentje en de groepen 1 en 2 van basis-
school de Kraanvogel een bezoek aan de kapsalon gebracht. De peuters en
kleuters zijn al enkele weken met het thema "kapper" bezig.

Eén van de nieuwe bewoners, Herman
Rondeel, hierover: ‘Op last van het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit zijn toen de bouw-
werkzaamheden aan het gebouw op-
geschort en heeft er een natuurtoets
plaats gevonden die moest uitwijzen
of het gebouw de habitat van de in de
buurt voorkomende vleermuizen wel
of niet verstoorde. Gelukkig wees de
toets uit dat dit niet het geval was.
Maar het onderzoek heeft de bouw
wel een half jaar vertraagd, wat voor
ons kopers de nodige financiële gevol-
gen had. Overigens heeft Heijmans
dat netjes met ons geregeld’, aldus
Rondeel.

Jos van Schriek projectmanager bij
Heijmans Vastgoed uit Amersfoort
ging ook nog even in op deze ‘kink in
de kabel’. ‘Gelukkig is inmiddels alles
opgelost. Wij zijn in oktober met de
realisatie van het gebouw begonnen.
Inmiddels zijn 5 van de 6 appartemen-
ten verkocht en is er een optie op de
zesde. Het is hier een gewild stukje
Vorden. Wij proberen voor u woonple-

zier te realiseren’, aldus sprak hij tot
de toekomstige bewoners. Herman
Rondeel legde uit waarom de nieuwe
bewoners voor de naam 't Beekdal heb-
ben gekozen. ‘Omdat dit gebied hier
in de volksmond zo wordt genoemd’,
zo sprak hij, terwijl hij de dagelijkse
‘bouwers’ een enveloppe met inhoud
aanbood. Het ontwerp van de steen
valt op door het kleine vleermuisje
dat er in is gegraveerd. ‘De bewoners
van ’t Beekdal lijken hiermee vleer-
muizen die in de toekomst een nestje
willen bouwen rond het gebouw, van
harte welkom te heten ! De steen is ver-
vaardigd door Daan Lamers van het
natuursteenbedrijf De Corbeel uit
Winterswijk’, aldus Herman Rondeel.

Eerste steenlegging appartementengebouw
't Beekdal
Truus Tolkamp-Groot Kormelink
voelde zich best vereerd dat zij af-
gelopen donderdagmiddag naast
de hoofdingang van het nieuwe ap-
partementengebouw ’t Beekdal, de
eerste symbolische steen mocht
leggen. Een veel besproken ge-
bouw, waarbij het geduld van de
nieuwe bewoners en vastgoedont-
wikkelaar en bouwer Heijmans vo-
rig jaar flink op de proef werd ge-
steld omdat buurtbewoners vrees-
den dat door deze bouw een aan-
vliegroute van vleermuizen ver-
stoord zou worden.

Dames 7 Dash kampioen

Er zijn dan rondleiders aanwezig die
van alles kunnen vertellen over de rij-
ke cultuur(historie) van de kerk. Bui-
ten deze tijden om zal de grote deur
van de kerk in de ochtend- en middag-
uren open zijn. Dan kunnen voorbij-

gangers het interieur van achter het
hekwerk bewonderen. De eerste dag
van de openstelling (Hemelvaartsdag)
valt de groep van rondleiders met de
neus in de boter. Op deze dag wordt
namelijk ook de fietstocht ‘Fiets de
boer op’ gehouden. Men weet uit erva-
ring dat dan een heleboel bezoekers
verwacht mogen worden.
De mogelijkheid bestaat om voor
een rondleiding ook telefonisch een
afspraak te maken met mevr. Tijssen
44 17 43.

Openstelling
Willibrorduskerk Vierakker
De Willibrorduskerk in Vierakker
wordt in de maanden mei tot en
met half september, elke dinsdag-
en donderdagmiddag van 13.30 -
16.00 uur voor het publiek openge-
steld.

VORDENSE BRIDGECLUB
uitslagen maandagavond 21 april:
Groep A:
1. Mw. van Gastel/Walter Kilian 65,63%
2. Dhr. Enthoven/Dhr. Jansen 55,49%
3. Mw. Warringa/Mw. Rossel 54,35%

Groep B:
1. Dhr. Hissink/Dhr. den Elzen 62,85%
2. Mw. de Bruin/ter Schegget 60,42%
3. Mw. Veenhuis/Westerhof 59,38%

uitslagen woensdagmiddag 23 april:
Groep A:
1. Mw. Rossel/Dhr. Wijers 61,67%

2. Mw. van Gastel/Dhr. Bergman 58,75%
3. Dhr. Post/Dhr. Sprey 57,50%
3. Dhr. Enthoven/Vrugging 57,50%

Groep B:
1. Mw. Brink/Dhr. Brink 61,67%
2. Mw. Lassche/Mw. Waenink 59,17%
3. Mw. Pasman/Dhr. Pasman  57,92%

Begin mei eindigt het bridgeseizoen
en binnenkort zullen de clubkampioe-
nen en de slemkampioen(en) bekend
worden gemaakt tijdens een feestelij-
ke slotdrive. In september 2008 begint
weer het nieuwe bridgeseizoen

B r i d g e

Wedvlucht vanaf Isnes over een af-
stand van ruim 200 km. Uitslagen: T.J.

Berentsen 1, 2; R.de Beus 3; comb. A en
A Winkels 4,5; E. Bruinsma 6, 13; H.A.
Eykelkamp 7; Marc Tiemessen 8, 11,
12, 15, 20; Rick Wuestenenk 9, 14, 17;
C. Bruinsma 10, 16, 18, 19.

P.V. Vorden



Naast de bezoeken aan vele beziens-
waardigheden en het beleven van typi-
sche Engelse tradities, was de kern van
het bezoek de continulteit van het
kennismaken met elkaar en de inzich-
ten en werkwijzen wat betreft onder-
wijs. Eva, Marloes en meester Stef wa-
ren drie dagen in de school actief. De

twee Vordense meiden waren voor
even Engelse leerlingen. Een aantal
tradities binnen de Engelse school wa-
ren wel even wennen. 's Morgens in
een rij wachten, uniformen aan,
warm eten op school en voor iedere
les een ander lokaal… maar wel met
een sfeer van gezelligheid en vertrou-
wen. 

Diezelfde sfeer viel ook meester Stef
op. Hij gaf drie dagen les. 'Mister' Stef
was voor even leraar muziek, aard-
rijkskunde en taal. Een ervaring om
nooit meer te vergeten. De andere
meesters Harry en Henk en juf Gerda
waren tevens actief in de school, maar
bezochten ook een andere (basis)
school: Elmley Castle. Er werden nieu-

we contacten gelegd en deskundig-
heid uitgewisseld. De Vordense leer-
krachten genoten zichtbaar van alle
indrukken en ervaringen. Het overkoe-
pelende thema van het project is nog
steeds muziek. De scholen wisselden
werkstukken over componisten uit en
de kinderen van de Bredon Hill

Middle School gaven een muziekuit-
voering voor iedereen. De projectlei-
ders vergaderden over de versterking
van de contacten voor de komende ja-
ren. Ze zouden allen graag het project
voortzetten, met als nieuw thema: ge-
schreven kunst. De ervaringen en in-
drukken zijn teveel om op te noemen.
Wat des te meer naar voren kwam was
het feit dat de samenwerking tussen
de betrokken scholen uit Italië, Hon-
garije, Duitsland, Noorwegen, Enge-
land en natuurlijk Nederland steeds
hechter wordt en dat het niets uit-
maakt welke taal je spreekt als het
gaat om begrip, onderwijs, muziek,
plezier en respect voor elkaar! In sep-
tember worden het project in Italië
voortgezet.

Leerlingen en leerkrachten
Het Hoge actief in Engeland

Afgelopen week genoten leerlingen en leraren van de Vordense basis-
school Het Hoge van een enerverend bezoek aan de partnerschool in
Ashton-under-Hill Engeland. Eva Klein Brinke, Marloes Olthaar, Meesters
Harry Hendertink, Henk Lieverdink, Stef Woestenenk en juf Gerda Ilbrink
landden na een vroege zaterdagse reis in Birmingham. Het begin van een
indrukwekkend bezoek, samen met de kinderen en collega's vanuit de
andere Europese landen.

Eva Klein Brinke en Marloes Olthaar op het Engelse schoolplein.

Stef Woestenenk geeft als Mister Stef muziekles.

Op gegeven moment, toen Annie en
Marcel Siemerink op vakantie waren,
hadden zij hulp nodig. Jan Willem
wist wel iemand die kon helpen en
belde mij op. Toen Annie en Marcel te-
rug kwamen vroegen ze aan Jan Wil-
lem hoe het was gegaan. Prima zei hij,
waarna mij werd gevraagd of ik bij de
Siemerinks in dienst wilde komen’, al-
dus Wendy. Het tweede ‘hoofdstuk’
was dat Jan Willem en Wendy op gege-
ven moment in het huwelijk
traden.’Hoofdstuk drie’ was de geboor-
te van de inmiddels 7 jarige zoon Pe-
pijn. Hoofdstuk 4: Vrijdag 2 mei aan-
staande nemen Jan Willem en Wendy
de zaak over! Hoe merkwaardig kan
een leven toch lopen? Jan Willem: ‘ Na
de middelbare school in Doetinchem
had ik twee doelen voor ogen, of ik
word later kok, of ik word kellner, al-
thans deze opleiding heb ik voltooid.
Ook heb ik nog even met de gedachte
gespeeld een videotheek te beginnen.
Na mijn militaire diensttijd vroeg een
zwager van mij of ik zin had om bij

hem in Emmeloord in een optiekzaak
te komen werken, echter voor mij te
ver weg. Wel was daardoor mijn inte-
resse voor het vak van opticien ge-
wekt. Ik ben toen op gegeven moment
zomaar bij Marcel Siemerink naar bin-
nen gestapt met de vraag of ik hier
kon komen werken. Ik kon gelijk be-
ginnen, alhoewel ik van het vak op
zich niets wist! Marcel heeft mij toen
heel veel bijgebracht, het begon alle-
maal met het slijpen van brillengla-
zen. Vervolgens heb ik jarenlang op de
maandag en vrijdag een opleidings-
school gevolgd. Alle benodigde diplo-
ma’ s behaald, bijscholingscursussen
gedaan. Trouwens om ‘bij te blijven’
doe ik dat nog altijd’, aldus Jan Wil-
lem, die eraan toevoegde dat hij in
Marcel Siemerink een fantastische
leermeester heeft gehad.

Wendy, afkomstig uit Ulft, wist het in
haar jeugd heel zeker: ik word kapster.
“Ik heb met succes de opleiding daar-
voor gevolgd. Echter, tranen met tui-

ten gehuild, toen ik na circa vier jaar
kapster te zijn geweest, de branche
vanwege een hardnekkige kappersex-
ceem moest verlaten. Dus moest ik
een andere baan zoeken. Ik kon toen
bij Charly’s , een juwelierszaak in Doe-
tinchem, gaan werken, vervolgens bij
het moederbedrijf Komwels, eveneens
in Doetinchem. Daar heb ik met heel
veel plezier gewerkt en middels diver-
se cursussen heb ik mij het vak van ju-
welierster eigen gemaakt’, zo zegt ze.
Toen Wendy en Jan Willem een relatie
met elkaar kregen was het voor bei-
den na een paar jaar al duidelijk, ‘
wanneer zich ooit de mogelijkheid
zou voordoen om de zaak ‘ Siemerink’
over te nemen, dan doen wij dat’. 

Jan Willem: ‘Marcel Siemerink had
mij daarover al eens gepolst. Wendy
en ik werken al jaren heel zelfstandig
in de zaak, zij op het gebied van juwe-
len e.d.. en ik op het gebied van oog-
metingen, glasbestellingen e.d. Drie
jaar geleden werd het ernst en werd er
voor het eerst over een overname ( ver-
koop/ koop ) gesproken. Natuurlijk
voor ons wel een spannend gebeuren,
toch wel een hele belangrijke beslis-
sing. Vorig jaar Kerst is de knoop defi-
nitief doorgehakt, dus vanaf eind deze
week op eigen benen. Wij vinden het
wel prettig dat Marcel en Annie ons
nog een paar dagen in de week terzij-
de staan’, zo zegt de nieuwe eigenaar
Jan Willem van Eeuwijk. Wendy: ‘ We
willen op dezelfde voet verder gaan
met als doel: ‘‘Siemerink’ moet een
echte dorpswinkel blijven’!

Even voorstellen: nieuwe eigenaars

Jan Willem en Wendy van Eeuwijk:
'Siemerink' moet dorpswinkel blijven'!

Het zal ongeveer tien jaar geleden zijn geweest toen Annie Siemerink te-
gen haar medewerker Jan Willem van Eeuwijk de historische woorden
sprak: ‘ Zeg Jan Willem, wat zou het toch leuk zijn als jij nog eens een
vriendin krijgt die uit het juweliersvak stamt’. Jan Willem, op dat mo-
ment al negen jaar bij de ‘Siemerinks’ werkzaam, hoorde het advies la-
chend aan en dacht bij zich zelf ‘dat zal wel’ en ging gewoon door met het-
geen hij bezig was , het uitoefenen van het vak van opticien. Een heel mooi
vak, zo stelt hij. En dan komt er toch op gegeven moment stomtoevallig
een juwelierster uit de lucht vallen, een zeker Wendy. En zegt deze laatste,
‘ We kwamen elkaar tegen op een partijtje van wederzijdse vrienden. We
geraakten met elkaar aan de praat, een leuk gesprek,het klikte tussen
ons. Jan Willem natuurlijk helemaal verrast toen hij hoorde dat ik in een
juwelierszaak werkte.

Jan Willem en Wendy.

RATTI 1 - WILP 1 (DAMES)
Afgelopen zondag reisde Wilp naar
Kranenburg om daar hun "mogelijke"
kampioenswedstrijd te spelen. Wilp
had het echter niet in eigen hand,
want de nummer twee uit de competi-
tie Cupa moest dan nog wel eerst pun-
ten laten liggen tegen Steenderen. Rat-
ti begon onbevangen aan de wedstrijd
en leverde flink tegengas aan de kop-
loper. Wilp voelde de druk en liet zich
ver terugzakken om de opkomende
spelers van Ratti op te vangen. De ach-
terhoede van Ratti bleef goed op de
man, waardoor Wilp niet echt gevaar-
lijk werd. In de 35e minuut werd een
uittrap van de keepster van Wilp opge-
vangen door Gerrie Brummelman.
Een mooie steekpass volgde op Mariel-
le Peters. Vervolgens draaide ze bij een

paar spelers van Wilp weg en schoot
vanuit de draai de bal het net in. 1-0.
De eerste helft werd hierna door Ratti
goed uitgevoetbald en zo werd de rust
bereikt met een 1-0 voorsprong. 

Na de rust voerde Wilp de druk op.
Ratti had niets te verliezen dus bleef
goed mee voetballen. Wilp ging voor
de winst en na tien minuten wisten ze
de gelijkmaker te forceren. 1-1. Het
speltempo werd opgevoerd en beide
teams gingen voor de winst. Ratti creë-
erde nog kansen, maar de keepster
van Wilp hield goed stand met een
paar prachtige reddingen. Een gelijk-
spel zou zeer verdiend zijn geweest,
maar Wilp wist 1 minuut voor tijd
met veel mazzel nog de winst binnen
te slepen. Eindstand 1-2. Cupa verzaak-

te tegen Steenderen waarmee Wilp
hun kampioensschap kon vieren.
Aanstaande zondag thuis tegen Keij-
enburgse Boys.  

Woensdag 23 april
Ratti E1C - Warnsveldse Boys E9: 2-1

Zaterdag 26 april
Ratti B1C - Colmschate B3: 1-3 
Ratti C1C - SP Eefde C2D: 0-11
Ratti F1C - Brummen F7: 1-2
Ratti F2 - Keijenburg. Boys F4: 4-3
Haarlo SP 2 - Ratti 4 (zat) 3-7

Zondag 27 april
Ratti DA1 (zon) - Wilp DA1: 1-2
Halle 1 - Ratti 1 (zon): 2-0
Halle 5 - Ratti 2 (zon): 3-0
Baakse Boys 4 - Ratti 3 (zon): 2-1

Vo e t b a l



Vorden D3 kampioen

Zaterdag 26 april 2008 was het zover. Vorden D3 won met 8-2 van DVV D8 en werd ongeslagen (!) kampioen.
Na de wedstrijd werd het team dan ook terecht toegezongen en in de bloemetjes gezet. 

v.l.n.r. : Sven Wasseveld, Thomas Lam,  Bert Borgonjen (leider), Rutger Elbrink, Mathijs Bruins, Huib Weeke, Henk Weeke (leider), Djair
Goudzwaard, Koen Pijnappel, Tijmen Vlogman, Jan Jansen, Ruben Golstein, Geert Wasseveld (leider), Twan Borgonjen, Kay van Daatse-
laar en Roy Eulink (ass. scheidsrechter). Gehurkt David Filip en Mark Schotsman.

Trainer Bernd Dullaert is inmiddels
vol enthousiasme bezig de zes en ze-
venjarigen de beginselen van een bal-
spel bij te brengen, maar zoals hij zelf
zegt: "We zorgen er natuurlijk ook
voor dat de kinderen in beweging zijn
en daardoor automatisch wat conditie
opdoen".

Jens Sijtsma is één van die kinderen,
hij is pas vijf jaar, maar zijn moeder
vindt dat bewegen met een spelele-
ment prima bij hem past en dat dit bo-
vendien bij tennis gebeurt maakt het
voor volgens haar nog interessanter,
omdat zij en haar partner beiden ja-
renlang zelf getennist hebben. 

Ze zijn over dit project dermate en-
thousiast dat ze overwegen ook zelf
weer een balletje te gaan slaan. 

Intussen blijkt zoon Jens, ondanks
zijn jonge leeftijd, al aardig in de ga-

ten te hebben wat de eigenschappen
van een stuiterende bal zijn. Martine
Berenpas zit ook in de groep, zij is ze-
ven jaar en wordt door haar moeder
aangemoedigd zich dit spelletje eigen
te maken. 

Martine heeft volgens haar moeder de
neiging te veel TV te kijken en dat zou
onder andere kunnen betekenen dat
er teveel kilootjes bijkomen. Ze zit ook
bij de majorettes, maar haar moeder
vindt dat ze in staat moet zijn zelf keu-
zes te maken op sportief gebied. On-
dervinding is volgens haar daarbij het
beste middel. Het blijkt dat Martine
tennis heel leuk vindt, dat is dus alvast
een goed begin.

Voor de vader van Rona Jak (7) was het
de overweging: spelenderwijs leren
tennissen en zegt hij: "het is boven-
dien goed voor de ontwikkeling van
balgevoel". Als je het aan Rona zelf

vraagt vindt ze het lijnenspel (wie het
eerst bij de volgende lijn is) het leukste
van de training. 

Aan de hele groep is duidelijk te zien
dat ze aan dit type training erg veel
plezier beleven. Met veel enthousias-
me worden de balvaardigheden en be-
heersing van spelelementen automa-
tisch ontwikkeld.

Vanwege het succes van dit project
overweegt de tennisclub een extra
groep te formeren. Mocht u dus als-
nog er voor voelen uw zoon of dochter
hiervoor op te geven dan kunt u con-
tact opnemen met Marieke van Loo,
tel. (0575) 551547 of per email: 
mariekevanloo@hotmail.com

VTP project Tenniskids slaat aan
Het onlangs door de Vordense tennisclub VTP gelntroduceerde project
'Tenniskids' blijkt een schot in de roos te zijn. Bij de club zijn inmiddels
meerdere groepen van maximaal 8 kinderen gevormd en loopt het pro-
ject inmiddels volop.

Trainer Bernd Dullaert met een dinsdag-
middaggroep

Dit fietsevenement is opgenomen in
de landelijke Meimaand-Fietsmaand
en staat in het teken van de Kerkepa-
den. Deze oude wandel- en fietspaden,
die veelal dwars door de landerijen
van het platteland naar kerk en school
liepen, waren verdwenen in het kader
van de landinrichting. De afgelopen
tijd zijn ze echter hersteld of opnieuw
aangelegd, en is er weer aandacht be-
steed aan het oorspronkelijke land-
schap met bruggetjes en kikkerpoe-
len.

De gezinsroutes slingeren over deze
paden en smalle weggetjes, door de ve-
le buurtschappen in de omgeving.
Men kan deelnemen aan een fotopuz-
zeltocht en genieten op diverse terras-

jes. Voor de kinderen is er een trakta-
tie en een speeltuin op de korte route.
De routes van 85 en 115 kilometer voe-
ren door de bosrijke Graafschap met
haar mooie boerderijen en karakteris-
tieke landgoederen. Met de fietspont
gaat het vervolgens de Ijssel over, waar
men de Veluwezoom en de Ijsselvallei
bereikt met zijn weidse vergezichten.

Men kan inschrijven voor afstanden
van 85 en 115 km. van 8.00 tot 10.00
uur alleen bij café Winkelman in Keij-
enborg. Voor de kortere familietoch-
ten kan men inschrijven van 10.00 tot
14.00 uur bij Zaal Nijhof in Halle en te-
vens bij café Winkelman in Keijen-
borg. Voor informatie kan men de
website www.keiaosers.nl bezoeken.

Fietstoertocht vanuit
Keijenborg en Halle

Houd u wel van fietsen en een beetje geschiedenis, reis dan op tweede
Pinksterdag af naar Keijenborg of Halle en fiets de Omloop van de Graaf-
schap. Toerclub Keiaosers wil u op de volledig gemarkeerde fietsroutes
van 24, 30, 45, 60, 85 en 115 kilometer, de mogelijkheid bieden om er een
prachtige fietsdag van te maken. Ditmaal kan men naast Keijenborg, ook
vanuit Halle starten voor de familietochten. Racefietsers kunnen alleen
vanuit Keijenborg vertrekken voor de lange afstanden.

Massage ontspant lichaam en geest.
Stress en allerlei fysieke ongemakken
kunnen er door verminderen. Ieder
mens kán intultief aanraken en mas-
seren. 

Maar wil je goed leren masseren en
vertrouwen krijgen in wat je doet, dan
is het prettig om goede basiskennis
van massagetechnieken te hebben. In
de zomerworkshop leer je om een vol-
ledige ontspanningsmassage te geven
met technieken van Rebalancing. Je
oefent een heel fysieke, langzame en
intensieve massage met veel aandacht

voor de manier van aanraken. Je leert
diep in de spieren en weefsels te mas-
seren, de gewrichten te ontspannen
en zachte massages te geven. 

Heel belangrijk is dat je gaat werken
vanuit ontspanning; onder meer door
je eigen lichaam efficiënt te gebrui-
ken en jezelf te blijven voelen. 

Hierdoor ben je als gever na de massa-
ge zelf ook verkwikt en energiek! De
cursus is inclusief een handig cursus-
boek en een flesje massageolie. Aan
het einde ontvang je een certificaat
van deelname.

Ook kun je later de oefenlessen volgen
en de vervolgcursus doen. 

Wie eerst een voorproefje wil, kan
zich aanmelden voor de open lessen
op donderdagavond 8 en 15 mei.

Meer informatie, cadeaubonnen en
aanmelden: body@home
Hilda van Stee (0575) 527 215
Xandra Veltman (0575) 442 885
e-mail info@bodyathome.nl
Kijk ook op de site: 
www.massagecursus.org

Ontspannen op vakantie
Massage zomerworkshop met Rebalancing technieken

Ontspannen op vakantie? Inves-
teer dan eens drie dagen in de mas-
sagecursus van body@home! De
workshop is op 13, 14, en 15 juni in
Bronkhorst en wordt gegeven door
Hilda van Stee en Xandra Veltman.
Beiden zijn ervaren gediplomeerde
Rebalancers, elk met een eigen
praktijk. Je leert ontspannen en
deskundig masseren en… je rust er
zelf bij uit! Zin om iemand (een
deel) van de workshop cadeau te ge-
ven? Geef dan de cadeaubon - een
origineel moederdag- of verjaar-
dagscadeau.

Omlijst door de vrolijke klanken van
de boerenkapel van Crescendo uit
Hengelo, met dans van de boerendans-
groep "Wi'j eren 't Olde"uit de Vels-
wijk, bevat het programma dit jaar
historische activiteiten. Zo zijn er de-
monstraties van Kruisboogschieten,
oude ambachten, een stand van de im-
kervereniging "de Vooruitgang", rijden
op fietsen met excentrische wielen
van de fa. Slotboom, een roggebrood
snijmachine waarop U, Uw rogge-
brood kunt snijden, verkoop van dran-
ken en patat. Verdere medewerking
wordt verleend door Museum Smede-

kinck waar 's morgens de koetsen van
"Onder de Zweppe" vertrekken voor
hun Hemelvaartsrit en de Oudheid-
kundige verenigingen Hengelo en Zel-
hem die U laten zien waar zij mee be-
zig zijn, en de VVV Bronckhorst komt
met boekjes en fietsroutes onze mooie
gemeente promoten en organiseert
fietstochten met verschillende opstap
punten die allen de Muldersfluite aan-
doen.
Het Oratorium koor uit Zelhem komt
met een 2e hands boekenstand. De ac-
tiviteiten starten om 12.00 uur en de
roggebroodweging begint om 14.00
uur. Het belooft weer een gezellige
middag te worden.

WAT IS DE REDEN VAN DEZE
BROODLEVERING?
Sinds 1599 mochten de bewoners van
de Markegronden 't Gooy en Duns-
borg, plaggensteken op voorwaarde,
dat ze jaarlijks op Hemelvaartsdag
roggebrood leverden van minstens 22
pond, bestemd voor de armen in de ge-
meente. Degenen die het zwaarste
brood leverde, vaak meer dan 100
pond, kreeg 2 flessen wijn, woog het
brood minder dan 22 pond, moest

men 6 stuivers betalen. Vanaf 1772
werd het niet leveren van roggebrood
bestraft met en dubbele levering in
het volgend jaar.

Sinds 1807 werd bepaald dat de mar-
kenrichters het brood zouden verde-
len onder de armen van de diaconie
van Hengelo en Zelhem, in de verde-
ling 3/8 deel voor de protestanten, de
rest voor de katholieken in Keijenborg
en Hengelo.
Na de ontbinding van de marken be-
sloot men om als een blijvende herin-
nering da traditionele broodlevering
Muldersfluite in ere te houden en de
erven als cijnsplichtigen daarmee bij
voortduring te belasten. Deze eeuwen
oude vorm van gemeenschappelijke
armen zorg is een voorloper van de
huidige sociale zekerheden.

Voor nadere informatie:
Stichting Historische Broodweging
Muldersfluite
Dhr. H.M. Somsen
Doetinchemseweg 30
7021 BS Zelhem
0314-621011
E-mail: somsen@oudzelhem.nl

Traditionele Broodweging Muldersfluite
Een eeuwenoude traditie herleeft
jaarlijks op Hemelvaartsdag, dit
jaar op 1 mei, n.l. het roggebrood
wegen bij de Muldersfluite aan de
Zelhemseweg 44 tussen Hengelo en
Zelhem. Onder het toeziend oog
van de Goudse pijp rokende nota-
belen, burgemeester Aalderink en
de veilingmeester, worden de aan-
gevoerde roggebroden gewogen en
onder de toeschouwers geveild. De
opbrengst van deze roggebroodvei-
ling gaat elk jaar, naar een door de
kerken uitgekozen goed doel.
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Morgen gebeurt 
hier een ramp.
Wat doet u vandaag.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Karaoke-set
huren?

Bel Party Service
Achterhoek!

0575 - 559223

Verkoop en plaatsing van sierhekwerk en
industrieel hekwerk, doorsteek omheining,

vierkante en ronde palen, elektrische afrastering.
Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel (06) 53 84 29 07

Berendsen Drempt

maatwerk meubels
maatwerk keukens 

inbouwkasten
kastwanden

meubelmakerij

vakmanschap op maat

Schuttestraat 22 - Vorden
tel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.com

info@debovensteplank.com

Berlijn week of weekend 
naar Berlijn? kijk op 

www.berlijnboeking.nl 
of bel 06-53805037 

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

17 april 2008 door MVO Projecten B.V. een melding

"Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie

Immobiel ingediend. Het voornemen bestaat om de

bodem van de locatie Kerkstraat 11 in Keijenborg,

gemeente Bronckhorst te saneren. De saneerder mag

vijf weken na de melding starten tenzij Gedeputeerde

Staten laten weten dat de melding niet voldoet aan de

eisen van het BUS.

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2008 mondeling

of schriftelijk reageren op de voorgenomen sanering

bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen deze melding is

uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.

Arnhem, 25 april 2008

zaaknummer 2008-006944

Bodemverontreiniging op de locatie Kerkstraat 11 

in Keijenborg, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 

17 april 2008 door MVO Projecten B.V. een melding

"Besluit uniforme saneringen" (BUS) voor de categorie

Immobiel ingediend. Het voornemen bestaat om de

bodem van de locatie Kerkstraat 11 in Keijenborg,

gemeente Bronckhorst te saneren. De saneerder mag

vijf weken na de melding starten tenzij Gedeputeerde

Staten laten weten dat de melding niet voldoet aan de

eisen van het BUS.

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2008 mondeling

of schriftelijk reageren op de voorgenomen sanering

bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

onderafdeling Bodembeheer, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem (tel. (026) 359 99 99). Tegen deze melding is

uiteindelijk geen bezwaar en beroep mogelijk.

Arnhem, 25 april 2008

zaaknummer 2008-006746

Bodemverontreiniging op de locatie Kerkstraat 11 

in Keijenborg, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Conrada auto’s

Renault Clio 3 drs. 1.4 16V Dynamique

Zwart, 12-2005,  21.000 km. 

16” Lm, cruise control € 12.950,-

Mercedes A klasse
A 150 5 drs. Automaat

Avantgarde uitvoering,

Grijs metallic, 05-2007,

8.500 km. Full options!

Nieuwprijs € 33.856,-

Nu € 26.950,-

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

Grijs metallic, 06-2002, 171.500 km. 

Vol leder, airco, navigatie € 7.890,-

Renault Scénic 5 drs. 1.6 16V

Grijs metallic, 01-2001,  90.000 km.

15” Lm, open dak € 7.650,-

Bezichtiging uitsluitend op afspraak! 

Tel. 06 - 23 50 19 53

Conrada auto’s, de Heurne 25, 7255 CK  Hengelo Gld.

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

Hartman armparasol
320x320 of 350 cm

nu compleet € 499,00
Leverbaar in diverse kleuren.

Groot assortiment tuinmeu-
belen en vrijetijdskleding.
Kom langs, de koffie staat klaar!
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Op zondag 4 mei 2008 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 samenwerking met de Raad van Kerken het programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

19.00-19.40 Herdenkingsbijeenkomst in de N.H.Kerk te Vorden met medewerking van het Vordens Mannenkoor. Daarna vertrek naar de begraafplaats.

19.50 Vertrek vanaf de poort van de algemene begraafplaats te Vorden naar de graven  van de geallieerden en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal

20.02 Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het Comité 4 mei Vorden
- Raad van Kerken Vorden
- overige aanwezigen (met kinderen)

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied " Boven de sterren" en zingen we gezamenlijk het eerste couplet van het Wilhelmus, waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen.
Vanaf 19.45 tot 19.58 luiden de klokken van de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 de vlag halfstok te hangen.

Het gemeentebestuur heeft de horeca ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

Zondag 4 Mei Dodenherdenking Vorden

De herdenking vindt plaats in twee gedeelten,
om 20.00 uur kranslegging op de algemene be-
graafplaats met daaraan voorafgaand om 19.00
uur een herdenkingsdienst in de Dorpskerk. De

kransen en bloemen worden gelegd op de graven
van de bemanning van een Engelse bommenwer-
per die tijdens de oorlogsjaren boven Vorden
werd neergeschoten. Traditioneel verleent het
Vordens Mannenkoor zijn medewerking zowel
in de kerk als op de begraafplaats.
Wij constateren enerzijds met vreugde dat de
herdenking door een groeiend aantal belangstel-

lenden wordt bijgewoond. Anderzijds moeten
wij ook vaststellen dat de jongeren, onze komen-
de generatie, duidelijk ondervertegenwoordigd
is. Onze oproep aan u is duidelijk.

Ouders van kinderen, neemt uw kinderen mee
bij dit -ook voor kinderen- zinvol gebeuren. Her-
denken voldoet aan een diep menselijke behoef-

te om in situaties waarin je als eenling machte-
loos staat, toch samen "iets" te doen. Het is daar-
bij ook een persoonlijk appèl  dat wij oprecht het
goede willen. Is het niet onze verantwoordelijk-
heid om dit gevoelen ook aan onze kinderen mee
te geven?

Vandaar deze oproep!
Namens het comité 4 Mei Herdenking,

Oproep aan alle ouders van kinderen
Zondag 4 mei a.s. sluit ook Vorden zich weer
aan bij de Nationale Herdenking van de Oor-
logslachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

Aan de 4 mei-herdenking
wordt in Hengelo op de
volgende wijze inhoud
geven.

19.00 uur Interkerkelijke Gedachtendienst
in de Remigiuskerk;

19.45 uur Samenkomst in de Synagoge-
straat, alwaar een krans zal wor-
den gelegd bij het monument,
dat aldaar is geplaatst ter nage-
dachtenis aan de Joodse gemeen-
schap uit Hengelo;
Vandaar gaan de aanwezigen in
een stille tocht via de Regelink-
straat naar het plaatselijk monu-
ment bij het gemeentehuis.

19.45 uur - 
19.55 uur Het luiden van de klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaatselijk
monument, waarna zullen wor-
den voorgelezen de namen van
de oud-inwoners van Hengelo en
Keijenborg, die aan het oorlogsge-
weld ten offer zijn gevallen.

20.00 uur - 
20.02 uur Algemene stilte, waarna een

trompetblazer "The Last Post" ten
gehore zal brengen, gevolgd door
het zingen van het "Wilhelmus"
door een zangkoor.
Na deze plechtigheid kunnen des-
gewenst bloemen bij het monu-
ment worden gelegd.
De inwoners worden verzocht
vanaf 18.00 uur tot zonsonder-
gang (21.03 uur) de vlaggen half-
stok te hangen.

Herdenking 4 mei Hengelo

Als niemand
Luistert
Naar niemand
Vallen er doden
In plaats van
woorden

Jana Beranová (1935)

Dodenherdenking op 4 mei 2008 in Zelhem
Zelhem zijn eigen unieke herdenking: Overal
in Nederland vinden op 4 mei herdenkingen
plaats en hoewel er vaak overeenkomsten
zijn, heeft elke plaats ook zijn eigen wijze van
herdenken. Van mensen die van elders komen
en hier de herdenking meemaken horen we
vaak dat het zo uniek is dat er hier veel be-
trokkenheid is van de jeugd bij de herden-
king. Dit komt omdat maar liefst 3 basisscho-
len uit Zelhem en de Scouting hun medewer-
king verlenen. Eén van de deelnemende scho-

len, de Jan Ligthartschool, heeft ooit zelfs het
oorlogsmonument "geadopteerd". Het aantal
mensen dat deelneemt aan de herdenking in
Zelhem is, ondanks dat 4 mei vaak in een va-
kantieperiode valt, de laatste jaren gegroeid
tot meer dan 300. 

Uiteraard is 4 mei al lang niet meer alleen ge-
richt op het herdenken van de 2e wereldoor-
log alleen, maar gaat het om het herdenken
van mensen die omkomen bij alle oorlogshan-
delingen, waar ook ter wereld. In dat verband
blijft "herdenken" helaas steeds actueel en
blijft betrokkenheid van jeugd een goede
zaak. 

PROGRAMMA:
Het programma van de Nationale Herdenking
te Zelhem is als volgt:

a. 19.25 uur Herdenkingsdienst in de
Lambertikerk met medewerking van
een koor, basisscholen (declamatie) en
piano/hobo en zang.

b. Last Post bij het monument en om
20.00 uur twee minuten stilte.

c. Kranslegging door de wethouder na-
mens de Gemeente Bronckhorst en
kransen en bloemen door mensen uit
het voormalig verzet, Indiëgangers,
Oranjecomité, de straten (Verzet en
Koeriershoek), kinderen van scholen
en andere burgers.

d. De "Stille tocht" over het kerkhof langs
de graven van de vliegeniers en andere
oorlogsslachtoffers. 

namens het 4 mei comité
Frank Broeder

Dodenherdenking 4 mei Zelhem

Programma 2008
4 mei comités in de gemeente Bronckhorst

"VRIJHEID MAAK JE MET ELKAAR"

Op vier en vijf mei staan we er in Nederland
bij stil dat de vrijheid waarin wij leven, niet
vanzelfsprekend is. Op vier mei herdenken
we diegenen die met hun leven betaalden
voor onze vrijheid.

In Wichmond doen we dat net als de afgelo-
pen jaren met een herdenking op de begraaf-
plaats en in de Hervormde Kerk.

Vanaf 19.30 uur komen we samen bij de Her-
vormde Kerk, om vandaar in stille tocht naar
de algemene begraafplaats te lopen. Daar is
om 20.00 uur een korte herdenking, waarbij
een krans zal worden gelegd namens de ge-
meente Bronckhorst. Verschillende vereni-
gingen uit Wichmond en Vierakker zullen
bloemen leggen op de 13 oorlogsgraven. Na-
tuurlijk kunt u zelf ook bloemen leggen.

Na afloop van de herdenking op de begraaf-
plaats is er een korte herdenkingsbijeen-
komst in de Hervormde Kerk. 

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hanteert
nog steeds het thema: Vrijheid maak je met
elkaar. Dit jaar ligt daarbij het accent op vrij-
heid en solidariteit. Dit thema zal ook in de
herdenking terugkomen. 

Na afloop bent u allen van harte welkom
voor een kop koffie of thee in Withmundi.

Dodenherdenking 4 mei
Wichmond-Vierakker

ZONDAG 4 MEI 2008
19:15 uur Herdenking en kranslegging op de oorlogsgraven op de be-

graafplaats in Hummelo. Daarna gaan we naar Hoog Keppel,
naar het monument aan de Monumentenweg.  

20:00 uur Herdenking en kranslegging op het oorlogsmonument in
Hoog Keppel.

Hummelo, Laag en Hoog Keppel
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We’j nog van too?

Wat is: A. Stiepedikke.

B. Wannemölle.

C. Zöndag.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Tijdens de show krijgt de klant bij
aankoop van een auto een flats-
creen TV cadeau én een minimale
inruilprijs van € 1.000,- of  een kor-

ting oplopend tot € 3.000,-. Ook is er
een zeer aantrekkelijke actieprijs
voor LPG installaties.
"Naast de acties bieden we tijdens
de show ook financieringen tegen
een zeer laag rentepercentage aan,"
aldus Jos Herwers. "Er zijn diverse
specialisten op het gebied van fi-
nanciering aanwezig".
Bij Herwers worden alle gebruikte
auto's vooraf streng gecontroleerd
op kwaliteit, veiligheid en betrouw-
baarheid. Er is een uitgebreid assor-
timent betrouwbare occasions van
diverse merken, in vele uitvoerin-
gen en in betaalbare prijsklassen. 

'Naast het grote aanbod occasions
staat er uiteraard een hapje en
drankje klaar, aldus Jos Herwers'. 

'Bovendien kan jong en oud genie-
ten van spetterend entertainment,
dat het hele weekend verzorgd
wordt door Peter Douglas.' 

De openingstijden van de Giganti-
sche Occasionshow bij Herwers aan
de Kruisbergseweg 8 in Hengelo
GLD: vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur,
zaterdag en zondag van 10.00 tot
17.00 uur. Zie ook de advertentie el-
ders in deze krant.

Gigantische Occasionshow bij Herwers 

in Hengelo
Elke koper een flatscreen TV cadeau
Aankomend weekend is het weer
zover, de Gigantische Occasions-
how bij Herwers in Hengelo Gld.
Ruim 400 occasions met hoge
kortingen, spetterende aanbie-
dingen en aantrekkelijke finan-
cieringsmogelijkheden. Het
unieke aan de show is dat ruim
400 occasions op 1 locatie te be-
wonderen zijn. Het grootste aan-
bod van de Achterhoek.

Anneliese Melens is in 1965 geboren
in het Vlaamse Mortsel. Kunst nam
thuis een belangrijke plaats in, haar
vader Theo is beeldend kunstenaar en
gaf les op een kunstschool in Antwer-
pen. Anneliese volgde het kunstmid-
delbaar onderwijs RIKSO en daarna de
Koninklijke Academie voor Schone
Kunsten, beide in Antwerpen. Zij spe-
cialiseerde zich in beeldhouwen. An-
neliese, haar vader en zus Marleen ex-
poseerden een keer samen.

Anneliese woonde en werkte vijftien
jaar in haar atelier op het Zeeburgerei-
land, vlak naast Amsterdam. Het was
een soort niemandsland waar meerde-
re kunstenaars wonen. Iets verwil-
derd, vlakbij het IJ met daarachter de
dijk. “Ik vond het moeilijk om er weg
te gaan. Ik was erg gehecht aan die
plek, maar het stond op instorten,”
vertelt Anneliese erover. “Een heel bij-
zondere spiritueel inspirerende plek.”
Het drieluik ‘Home is where the wind
blows’ maakte ze als afscheid van dat
atelier.

In het najaar van 2007 verhuisde An-
neliese van Amsterdam naar Zevenaar.
Een atelier vond ze op het industrie-
terrein in Zelhem, waar ze 9 maart jl.
de opening vierde. De loods is ruim en
hoog en heeft weinig tierlantijntjes
waar ze door kan worden afgeleid.
Naast haar werkruimte was er vol-

doende gelegenheid om een expositie
in te richten met eigen werk. Er zijn
schilderijen in acryl, beeldhouwwer-
ken, van klei geboetseerde beelden,
houtsnijwerken, potlood- en pastelte-
keningen en reliëfs op gips beschil-
derd met acryl. 

“Dat is in de loop der jaren zo ge-
groeid,” legt Anneliese uit. “Ik heb me-
zelf nooit willen remmen in expressie-
mogelijkheden. Elk werk vraagt voor
mijn gevoel om een eigen expressie-
medium. Soms kan dat heel klein zijn,
fijn en kwetsbaar zoals die tekeninge-
tjes, soms moet dat uitgebreid zijn, zo-
als een schilderij, een beeld of lekker
hakken in hout. Het is zoals het zich
aandient, daarin wil ik mij niet beper-
ken.” 
Ondanks de diversiteit in kunst, ziet
ze zelf haar eigen handschrift terug.
Haar werk heeft wel een spirituele
achtergrond, maar zonder expliciet
aanwezig te zijn. Ze wil dat haar werk,
vaak met vrouwelijke vormen, gevoeld
en beleefd wordt, maar woordeloos.
“Ik zie mezelf als iemand die zich wil
blijven ontwikkelen,” vult ze aan.

Inspiratiereizen heeft ze nooit ge-
maakt. Sinds ze hier woont gaat ze
heerlijk wandelen, raapt eens een
mooie steen op en is gelukkig met wei-
nig. “Ik heb genoeg inspiratie uit de
kleine dingen die het leven bieden,”

legt ze uit. “Ik hoef niet naar Azië om
geraakt of ontroerd te zijn door iets.”

Ze maakt regelmatig werk in opdracht
voor bedrijven en particulieren. Dit
kan een schilderij zijn, maar ook beel-
den en portretten. “Als mensen iets
willen voor in huis, een schilderij dat
ergens bij past of over een bepaald the-
ma gaat,” vertelt ze. “Dan wil ik erover
meedenken en mijn vakkundigheid in
dienst stellen, daar heb ik geen moeite
mee.”

Het grote beeld bij de ingang is niet te
koop. “Mocht er ooit eens iemand het
willen hebben in brons, dan mag die
dat laten uitvoeren in brons, maar dat
ga ik niet doen” zegt ze lachend. ’Ge-
schenk’ heet het, gebaseerd op de gave
om kunst te maken. Het is gebaseerd
op verschillende mythologische en as-
trologische gegevens.

De Kunst10Daagse ziet ze als een pri-
ma mogelijkheid om meer bekend-
heid te krijgen. Haar expositieruimte
is open en belangstellenden mogen
vrij rond kijken. “Als mensen iets wil-
len weten over mijn werk, dan vertel
ik er graag over,” zegt Anneliese, die
haar werken wel een titel geeft. “Ik
vind het leuker als mensen in eerste
instantie zelf hun verhaal erop zetten.
Je houdt ervan of je houdt er niet van.
Kunst is voor mij toch een gevoels-
kwestie en geen verstandskwestie. Al-
les is al zo rationeel.”

Deze eerste expositie geeft ze zoveel
mogelijk een overzicht van haar ver-
schillende werken. Daarna zal ze meer
in thema’s gaan werken.

Atelier- en expositieruimte Anneliese
Melens is tijdens de Kunst10Daagse el-
ke dag geopend, daarna op afspraak.
Burgemeester Langmanweg 24, 
6903 BC Zelhem, tel. (06) 48 0171 26,
e-mail: anneliese@melens.nl 

info www.melens.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Beeldend Kunstenaar 
Anneliese Melens

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.

Tijdens de Kunst10Daagse is het atelier- en expositieruimte van Annelie-
se Melens in Zelhem geopend, waar eigen werk wordt geëxposeerd. Zij
maakt beelden in hout, gips en klei, schilderijen in acryl, tekeningen in
potlood en pastel en reliëfs in gips.

Het werk ‘Landschap’ van Anneliese Melens werd na een studie in pastel, uitgevoerd in hout.

Atelier ZeppGerritsen in Drempt orga-
niseert op woensdag 7 mei 2008 de
workshop experimenteel schilderen.
Schilderervaring is niet nodig! Er
wordt gewerkt met acrylverf op doek,
in combinatie met allerlei materialen,
zoals molding pasta’s, gel, zand, stof,
gipsverband, enz. De workshop wordt
gegeven door Frans Gerritsen en Simo-
ne Drenth, duurt van 9.30 uur tot ca.
15.30 uur en kost € 52,50 incl. lunch
en materialen.

Op maandag 5 mei en vrijdag 9 mei is
het mogelijk een werkstuk te maken
van papier-maché. Op maandag wordt
stapsgewijs gewerkt aan de totstand-
koming van een ruimtelijk object. Ie-
der maakt zijn eigen unieke kunst-
voorwerp! Het object wordt gemaakt
met behulp van papier-maché en is
een geschikte en leuke vorm om de ba-
sistechnieken van ruimtelijk vormge-

ven, papier-maché en schilderen te le-
ren. Op vrijdag wordt het geheel com-
pleet door het te schilderen. De cursus
vraagt geen speciale vaardigheden of
gereedschappen. De workshop wordt
gegeven door Frans Gerritsen, duurt
van 9.30 tot 15.30 en kost € 105,- incl.
lunch en materialen. 

Opgeven kan via email 
fransgerritsen@zeppgerritsen.nl 
of tel. (06) 13 57 24 76.

Atelier ZeppGerritsen is deelnemer
aan Bronckhorst Kunst&Cultuur, Na-
tuurlijk van 25 april tot 4 mei 2008. In-
fo www.kunstbronckhorst.nl. Tijdens
deze open atelierdagen worden wer-
ken tentoongesteld van cursisten en
de docenten Frans Gerritsen, Simone
Drenth en Ine Laak. Tijdens deze week
kunt u beeldhouwers aan het werk
zien en wordt u in de gelegenheid ge-
steld zelf aan de slag te gaan met een
stuk steen.
Frans Gerritsen, 
Atelier ZeppGerritsen, Rijksweg 25,
Drempt, tel. (06)13 57 24 76.

Meer informatie
www.zeppgerritsen.nl

Inschrijven Workshops bij Atelier ZeppGerritsen

Experimenteel Schilderen
en Papier-maché

Atelier ZeppGerritsen is een klein-
schalig atelier, waar persoonlijke
aandacht voorop staat. Er wordt ge-
streefd aan te sluiten bij uw sterke
kanten, om u in de gelegenheid te
stellen, te zoeken naar uw ideeën
en uw eigen manier van werken.

Werk van docent Frans Gerritsen zal worden tentoongesteld tijdens de Kunst10Daagse.
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Voldoende uitgerust kan een rondje
Bekveld gefietst worden, een routebe-
schrijving is op Feltsigt verkrijgbaar.
De route is ongeveer 15 km en voert

langs verschillende Bekveldse bedrij-
ven waar vragen over worden gesteld.
Bij alle antwoorden goed ligt er een
aardigheidje klaar.

Bij terugkomst kan men de dieren
wakker zien worden en samen met de
eigenaar gaan voeren. 

Het voeren zal tegen 10.00 uur zijn,
dus diegene die wat later op pad zijn
gegaan kunnen ook nog na het voeren
een rondje Bekveld fietsen.

1 mei 2008

Hemelvaartsdag bij kinderboerderij Feltsigt

Op donderdag 1 mei 2008 kan jong en oud naar kinderboerderij Feltsigt
dauwtrappen om zich daar te goed te doen aan een ontbijtje met een vers
gekookt eitje. Vanaf 8.00 uur staat het ontbijt klaar.

Vanaf kinderboerderij Feltsigt is een fietsroute uitgezet.

Chris Voerman bracht de felicitaties
over van de Centrale Cliënten Raad
van Sensire, waarvan hij de voorzitter
is. ‘Je krijgt in dit Servicehuis deskun-
dig advies, wij zijn dan ook zeer geluk-
kig met deze voorziening’, al dus Voer-
man. Voorts legde hij de aanwezigen
uit waarmee de Cliënten Raad zich zo-
al bezig houdt. 
‘Zo praten wij mee over nieuwe voor-
zieningen zoals bijvoorbeeld in de
toekomst met de ombouw van de
Wehme’, aldus Chris Voerman. Het ge-
bouw is eigendom van Pro Wonen die
het op haar beurt weer aan Sensire
heeft verhuurd. Wel voor tijdelijk (wel-
licht een aantal jaren) want op deze

plek zullen t.z.t. woningen gebouwd
worden. Wethouder Dik Nas hierover:
‘Pro Wonen toont aan dat zij ook
maatschappelijke ontwikkelingen op
haar netvlies heeft staan. Hij prees
voorts Sensire (de belangrijkste zorgle-
verancier in de gemeente Bronck-
horst) voor het genomen initiatief.
’Het toont haar bijzonder karakter
wat betreft de dienstverlening rich-
ting cliënt aan. Niets is namelijk erger
dan de aantasting van je zelfstandig-
heid, dus prachtig dat in je in dit Ser-
vicehuis in publieksvriendelijke om-
standigheden kunt kijken naar hulp-
middelen die je nodig hebt’, aldus
wethouder Dik Nas.

Wethouder Dik Nas
opende in Vorden 
het Servicehuis Sensire

Middels het openen van de voordeur, gaf wethouder Dik Nas woensdag-
middag in de Dorpsstraat in Vorden, een officieel tintje aan de ingebrui-
kname van het Sensire Servicehuis. Hier zijn allerlei hulpmiddelen in een
herkenbare woonomgeving opgesteld. Speciaal bedoelt voor mensen die
zolang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, maar toch wellicht aan-
gewezen zijn op hulpmiddelen. Het Servicehuis is al wel een aantal weken
in gebruik, maar tot aan vandaag nooit officieel geopend. Dat het nu al in
een behoefte voorziet bleek uit de openingswoorden van Suzanne Broens,
regio directeur van Sensire. ‘Vorige week kwam een 93-jarige vrouw zelf
met de auto naar Vorden rijden, om hier een rollator uit te zoeken! Wij
hebben hier veel artikelen die het zelfstandig blijven wonen bevorderen.
Voor onze medewerkers geldt: ‘Goed luisteren naar klanten en naar hun
suggesties’, zo sprak zij.

Dik Nas opent Servicehuis.

Chris Voerman feliciteert.

De Galerie Bibliotheek Zelhem bestaat
vanaf 1971 en heeft tot doel eigentijd-
se kunst bij een breed publiek onder
de aandacht te brengen. “Een taak van
de bibliotheek is om cultuur en kunst
door te geven,” vertelt Johan de Boer
van de Galerie Bibliotheek. “Dit kan
door het rondleiden van scholen en
door tentoonstellingen.”Het Prins
Bernhard Cultuurfonds zorgde ervoor
dat er panelen, spots voor goede ver-
lichting en sokkels kwamen. “Het is
misschien wel de mooiste Galerie in
de omgeving,” aldus mijnheer De Boer
trots. De expositieruimte boven de bi-
bliotheek is maar liefst 150 m2.
De activiteiten van de stichting wor-
den gecoördineerd via het stichtings-
bestuur, waar naast Johan de Boer on-
der andere ook Gijs Boelaars en Bert
Elschot deel uitmaken. Donateurs en
‘Vrienden van de galerie’ zijn belang-
rijke pijlers. Voor de ‘Vrienden van de
galerie’ worden excursies en kunstrei-
zen georganiseerd in binnen en bui-
tenland. Recent werd het beroemde
Terracottaleger uit Xi’an in het Drents
Museumbezocht en werden bronzen
voorwerpen uit het Shanghai Muse-
um in het Groninger Museum beke-
ken. Vanaf september wordt een cur-
sus kunstgeschiedenis gegeven door
drs. Iris Maalderink-Besselink, kunst-
historica.

Tijdens de Kunst10Daagse wordt kera-
miek van beeldend kunstenaar en do-
cent aan de Arnhemse Kunstacademie
Sander Luske tentoongesteld. Sander
Luske is in binnen en buitenland be-
kend. Hij startte Luske Porcelain and
Product Design in 2001. Recent kreeg
hij de opdracht om een servies te ma-
ken voor Rosenthal porselein. 
De kunstenaar heeft (oud)leerlingen
van de opleiding uitgenodigd voor de-
ze tentoonstelling. “Het werk kan wor-
den getypeerd met ‘fantasie, vakman-
schap en humor’,” legt mijnheer De
Boer uit. “Het is functionele kunst,
waar iets extra’s mee te beleven valt.
Het is prachtig gemaakt, het voelt
goed aan en heeft een originele vorm-
geving.” Een blikvanger is het dien-

blad in meerdere etages, met eraan
hangende koffiepotten en bekers. Als
een beker wordt omgekeerd is een
print van een mariakoekje zichtbaar.
Humor hebben de bekertjes met aan
de onderkant varkenssnoetjes. Verder
zijn er fraaie esthetische schalen en
kommen met een mooie lijn van San-
der Luske te zien.
De Galerie Bibliotheek Zelhem is ge-
opend op maandag van 10.00-12.30
uur, dinsdag en vrijdag van 14.00-
20.30 uur, woensdag en donderdag
van 14.00-17.30 uur. Burg. Rijpstra-
straat4, 7021 CR Zelhem. 
Email deboerzelhem@planet.nl en
iboelaarsbos@hotmail.com. 
Info op de site: 
www.galerie-bibliotheek-zelhem.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Arnhemse School in Galerie Bibliotheek Zelhem
De tweede editie van Bronckhorst
Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal
plaatsvinden van 25 april tot 4 mei
2008. Voor de Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samenge-
steld, met een vertrouwde formule:
Kunst en Cultuur te bezichtigen in
de galeries, ateliers en tentoonstel-
lingsruimten, terwijl de route om
deze te bereiken de Natuur in
Bronckhorst laat beleven. Nieuw is
de podiumkunstenagenda, die in
de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld.
De organisatie wil Podiumkunste-
naars de gelegenheid geven hun
podiumkunsten te tonen tijdens
dit 10Daagse evenement.
In de Galerie Bibliotheek Zelhem
start 26 april de tentoonstelling
van de ‘Arnhemse School’. Kera-
misch werk van docent Sander Lus-
ke en zijn (oud)leerlingen, die zijn
te bezichtigen tijdens de openings-
tijden van de Galerie, kunnen wor-
den getypeerd met ‘fantasie, vak-
manschap en humor’.

Het theeschenktableau van Jan Broekstra, Arnhemse School, 
in de Galerie Bibliotheek Zelhem. (foto Gijs Boelaars)
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SERREBOUW

Beumweg 17, Vragender. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

Na het grote succes van vorig jaar organiseren wij op

zondag 25 mei weer een

ACHTGANGEN PROEVERIJ VAN JAPANSE

EN FRANSE GERECHTJES 

in samenwerking met de Japanse chef Takeshi Ishikawa 

Aanvang 16.00 uur.

Prijs voor het achtgangen menu inclusief een Japans welkomstdrankje € 59,-

Ter versterking van ons team zoeken wij een

PARTTIME GASTVROUW (uren in overleg)

Holland Hotel De Tuinkamer

Hengeloseweg 1 • 7261 LV  Ruurlo • Tel. 0573-452147

detuinkamer@hollandhotels.nl • www.hoteldetuinkamer.nl 

Feestje
Huur een partytent
bij Party Service

achterhoek
www.party-service-

achterhoek.nl

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

• In- en verkoop van auto’s en aanhangers.
• Keuze uit diverse goedkope auto’s met APK.
• Tevens ook APK-keuringen, reparaties en

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

Tel. (0573) 45 20 88, Fax (0573) 45 20 80

Zie ook onze website: www.atc-nl.nl

VERF VOOR DE PROFESSIONAL
Voor het buitenschilderwerk kiest u een 

professionele verf. Dat is de beste keuze voor 

een optimaal resultaat en duurzame bescher-

ming. Dat geldt voor al het houtwerk, maar 

natuurlijk ook voor de buitenmuur. Daarvoor 

kiest u een professionele weervaste muurverf 

zoals Sikkens Alphatex IQ of de Sigma Façade 

Topcoat. Deze muurverven zijn een een-

voudig te verwerken, superdekkend en zeer 

schrobvast. Te gebruiken voor vele onder-

gronden zoals beton, metsel- en pleisterwerk. 

Beide muurverven zijn op de mengmachine 

in vele kleuren te mengen.

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij een ontwerpbeschikking hebben opgesteld op grond
van artikel 23, eerste lid van de Grondwaterwet. 
Gedeputeerde Staten zijn voornemens de vergunning
in het kader van de Grondwaterwet voor Aviko B.V.,
locatie Dr. Alfons Arienstraat te Steenderen,
ambtshalve te wijzigen. 

Het gaat hier om het verbinden van nieuwe
voorschriften aan de vergunning. Hierover heeft
afstemming plaats gevonden met vergunninghouder. 

Inzage
De ontwerpbeschikking en de stukken die daarbij
horen, liggen ter inzage van 1 mei 2008 tot en 
met 11 juni 2008 bij de gemeente Bronckhorst. 
De stukken kunnen worden ingezien gedurende de
voor deze gemeente gebruikelijke tijden.

De stukken kunnen ook worden ingezien op 
het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. 
Voor een mondelinge toelichting omtrent deze
ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen met 
mw. A.H.E. Schuurman (tel. 026 - 359 86 07) van de
dienst Milieu en Water van de provincie Gelderland.

Zienswijzen
Gedurende de periode van tervisielegging van 
zes weken kan een ieder naar keuze schriftelijk 
of mondeling zijn of haar zienswijze over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen. Ingediende
zienswijzen worden met de stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 
9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van het
registratienummer dat onderaan deze kennisgeving
staat. De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar
nummer (026) 359 83 80.
Voor een mondelinge zienswijze of voor een
mondelinge toelichting kunt u contact opnemen met
mw. A.H.E. Schuurman (tel. 026 - 359 86 07) van de
dienst Milieu en Water.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 
mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de
ontwerpbeschikking, kunnen tegen de later vast te
stellen definitieve beschikking beroep instellen, tenzij
kan worden aangetoond dat men redelijkerwijs niet in
staat is geweest tot het inbrengen van zienswijzen
tegen de ontwerpbeschikking.
Verder kunnen belanghebbenden die nu geen
zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die
onderdelen van de definitieve beschikking beroep
instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking
gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem,  30 april 2008
nr. 2008-006071

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht Aviko
te Steenderen, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

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

Kinderboerderij

FELTSIGT

30 april zijn we gesloten,

maar .... 1 mei HEMELVAARTSDAG

zijn we extra vroeg open.

• Vanaf 8.00 ontbijten

• Vanaf 10.00 dieren voeren

• Dauw fietsroute met vragen 

En dat alles voor 5 euro p.p .

1ste en 2de pinksterdag open.

Bekveldseweg 5 7255 KG  Bekveld

Tel./ fax. 0575- 462828

e-mail:  info@feltsigt.nl

website:  www.feltsigt.nl



Zo’n veertig jaar geleden was er op de-
ze plek aan de Dorpsstraat een schoe-
nenzaak gevestigd. Enkele jaren later
kreeg het pand een horecabestem-
ming, ‘Het Pantoffeltje’ genaamd.
Daarna werd het ‘achterste gedeelte’
afgebroken om plaats te maken voor
een nieuwe Aldi supermarkt. Het voor-
ste gedeelte (de vroegere bar) bleef in
tact, maar stond wel geruime tijd leeg.
Nadien werd het als kantoor in ge-
bruik genomen. Toen eigenaar Wou-
ter Siemes van Eruo Planit op het in-
dustrieterrein een nieuw pand betrok,
heeft hij de Grolsch benaderd met de
vraag of die niet iemand wist die er
een horeca wil beginnen. De bierbrou-
wer kwam vervolgens terecht bij Roe-

lien Hilbolling, exploitant van het
sportcafé in sporthal ’t Jebbink. Roe-
lien hoefde niet lang na te denken en
zei spontaan ‘ja’!

Zaterdagmiddag- en avond was zij het
stralend middelpunt van komende en
gaande genodigden en vele andere be-
langstellenden. Dikke zoenen, bloe-
men en cadeaus, het viel haar alle-
maal ten deel, terwijl intussen menig
glas op haar werd geheven. Het dient
gezegd, ‘De Slof’ is een verrijking voor
de Dorpsstraat geworden. 

De buitenkant in prachtig groen- en
crème kleuren geverfd en van binnen
bijzonder gezellig met zitjes en een

bar. Het geheel op deze middag opge-
luisterd met een gezellig muziekje.
Trouwens dat is in de toekomstplan-
nen van Roelien verweven, regelmatig
in ‘De Slof’ muzikale activiteiten ont-
plooien. Met kan in 'De Slof' niet al-
leen voor een kop koffie of drankje te-
recht, ook biedt de ‘dorpskroeg’ de
mogelijkheid een hapje te eten. 

De bezoeker kan middels een plateser-
vice kiezen uit een zestal hoofdgerech-
ten en verder zijn er broodjes, een bor-
rel c.q. bittergarnituur verkrijgbaar. 

Op Koninginnedag wordt 'De Slof'
speciaal omgetoverd tot een ‘Hol-
lands-café‘ met vanaf half twee
discomuziek afgewisseld door
optredens van enkele regionale
zangers.

'De Slof' een verrijking voor de
Dorpsstraat

Zaterdagmiddag ging een lang gekoesterde wens van Roelien Hilbolling
in vervulling: de opening van haar eigen dorpskroeg ‘De Slof’.

Felicitaties voor Roelien.

'De Slof' ziet er 'gelikt' uit.

Aan de orde kwam o.a.: Wie is Jezus en
waarom stierf hij aan het kruis? Bijbel
lezen waarom en hoe? Over de Heilige
Geest. Bidden waarom en hoe? Is het
Christelijk geloof saai en achterhaald?
Hoe leidt God ons? Hoe kan ik het
kwade weerstaan? Ze spraken ook over
hun persoonlijke ervaringen met het
geloof. Daarna was er mogelijkheid
tot vragen stellen en gesprek. De avon-
den begonnen met een maaltijd. 

Negen verschillende gemeenteleden
hebben gekookt. Iedere keer weer een
verrassing wat er op tafel zou komen.
De leeftijden van de deelnemers vari-
eerden van begin twintig tot ruim
tachtig jaar. Het was best intensief
maar zeker de moeite waard en nog
gezellig ook!

In januari 2009 start er weer een cur-
sus. Voor info: (0575) 551060

Eerste Alpha-cursus in Vorden

Op 16 april was de laatste Alpha-cursus avond georganiseerd door de evan-
gelisatiecommissie van de hervormde gemeente en de gereformeerde
kerk. Tijdens de elf bijeenkomsten is er veel gesproken over het christelijk
geloof. De 8 verschillende sprekers uit evenzoveel verschillende kerkelijke
achtergronden (o.a. Ds. Kool) hielden een inleiding.

Vorden - WVC 2-4
Vorden weet zich niet in de 3e klasse
te handhaven en degradeert naar de
4e klasse. Ook het tweede team van
Vorden moet het met een klasse lager
doen, want met een verlies tegen de
kampioen van de klasse SDOUC van 0-
1 kwam het een punt te kort om zich
te handhaven. Op het zonovergoten
sportcomplex hadden zich vele toe-
schouwers geschaard om Vorden te
zien strijden voor klassebehoud en
WVC voor de 3e periodetitel. De uit-
slag geeft aan wat de resultante van
het voorgaande is. Hoewel WVC na de
eerste helft verdiend met 0-1 voor-
sprong ging rusten, kwam Vorden in
de tweede helft goed terug. De indivi-
duele klasse van een aantal spelers gaf
het verschil in de uitslag aan. Hugo
van Ditshuizen en Erik Rakitov speel-
den hun laatste wedstrijd in de hoofd-
macht. WVC ging enthousiast van
start en heeft in de centrumspits en
de rechtervleugelspits uitstekende
aanspeelpunten. Stefan Eggink en Jo-
ris Platteeuw hadden dan ook de han-
den vol om hun opponenten af te stop-
pen. WVC had vooral het middenveld
stevig in handen en de spitsen van Vor-
den konden geen vuist maken. Overi-
gens creëerde WVC zich ook geen ech-
te kansen en kroop Vorden bij tijd en
wijle uit haar schulp om de doelman
van WVC te beproeven. De beste kans
was voor Tim van den Berg. Hij soleer-
de door de defensie en werd door twee
verdedigers en de doelman geman-
geld. De 0-1 kwam, hoewel WVC ster-
ker was, toch uit de lucht vallen. De
Vorden doelman liet zich verrassen
door een schot uit de tweede lijn in de
40e minuut. 0-1 In de tweede helft zet-
te Vorden meer druk naar voren en
creëerde zich een aantal beste kansen.
In de 60e minuut speelde Rob Enze-
rink in de diepte Dennis Wentink aan
en deze haalde verwoestend uit 1-1.
Het publiek ging er recht voor zitten,
want Vorden was in deze fase sterker
dan WVC. Het zou bedrogen uitko-
men, want WVC herstelde zich en liep
binnen 3 minuten min of meer geluk-
kig uit naar 1-3. De 1-2 kwam min of
meer wel uit de lucht kwam vallen. De
1-3 ontstond uit een onberispelijk ge-
nomen vrije trap die door doelman
Borgonjen niet klemvast kon worden
gestopt. De wedstrijd leek hiermee in
de knip voor WVC. Het ging met meer
mensen achter de bal en Vorden nam
meer risico door het doorschuiven van
Rob Enzerink. Vorden kreeg een aan-
tal uitstekende kansen via Dennis

Wentink en Renz Cornegoor, maar
WVC scoorde via een counter de 1-4.
Vorden bleef overigens voetballen en
dat mag bij deze stand dan ook zeker
als een verdienste worden betiteld.
Het zou daarvoor ook beloond wor-
den. Want op aangeven van Renz Cor-
negoor verkleinde Rob Enzerink, de
beste man aan Vorden zijde, de achter-
stand tot 2-4. Voor WVC volgt er nog
een toetje, de nacompetitie voor pro-
motie naar de 2e klasse.

Zaterdag 26 april
DVV A3 - Vorden A2 4-4
RKZVC B1 - Vorden B1 0-0
Schalkhaar B6 - Vorden B2 12-2
Vorden C1 - DZSV C1  0-0
Vorden C2 - DVV C4  1-3
Vorden D1 - Pax D1 5-1
Pax D2 - Vorden D2 0-5
Vorden D3 - DVV D8M 8-2
Eerbeekse Boys E1 - Vorden E1 3-2
FC Zutphen E2 - Vorden E2  2-2
Warnsveldse Boys E6 - Vorden E3 4-3
Vorden F1 - Angerlo Vooruit F2 3-2
Be Quick Z. F3 - Vorden F2 8-4
Vorden F3 - AZC F4 1-2
FC Zutphen F7 - Vorden F4 7-1
Vorden F5 - Wolfersveen F1  1-7
Vorden F6 - Brummen F9  4-6

Zondag 27 april
Vorden 1 - WVC 1 2-4
Vorden 2  - SDOUC 2  0-1
Vorden 3  - Halle 2  4-0
Hoeve Vooruit 3 - Vorden 4 5-0

Maandag 28 april
DVC '26 A2 - Vorden A1 19:00
Vorden E2 - AZC E2 18:30

Dinsdag 29 april
SHE 4 - Vorden 5  19.00

Zaterdag 3 mei
Silvolde A1 - Vorden A1 14.30
Vorden A2 - DVC '26 A3 13:00
Vorden B1 - Diepenveen B1 14:45
Vorden B2 - AZC B3  13:00
Vorden D2 - Doesburg SC D1 10.15
Vorden D4 - Eefde SP D2 09.00
Vorden E3 - Warnsveldse B. E7 11:00
Vorden E5 - Dierense Boys E2  10:00
Peeske 't F1 - Vorden F1 10.30
Vorden F4 - Vorden F5 09.00
Vorden F4 - Vorden F5  09:00
Be Quick Z. F5 - Vorden F6  09:00
Peeske 't F3 - Vorden F7  09:00

Zondag 4 mei
FC Eibergen 4 - Vorden 3  11:30
Vorden 4 - Bon Boys 5  09:30
Vorden 5  - Ratti 3 09:30

Vo e t b a l



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 18, 29 april 2008

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

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

tot 09.30 uur

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

Openstelling gemeente rondom
Koninginnedag 2008

Op 25 april jl. openden burgemees-
ter Aalderink en de heer Scheffer,
oud-voorzitter van Halle's Belang,
het eerste evenementenportaal in
Halle aan de westzijde van het dorp,
langs de Halseweg/Dorpsstraat.
“Dorps- en volksfeesten en evene-
menten hebben een belangrijke
functie in onze gemeente. Met het
plaatsen van evenementenportalen
bij de kernen zien inwoners en toe-
risten nu gelijk wat er voor evene-
menten zijn. De evenementen
worden er ook op een eenduidige
manier mee gepresenteerd”, aldus
de burgemeester. 

De evenementenportalen plaatst de
gemeente op basis van vrijwilligheid
en mits zich beheerders voor deze
portalen melden (de plaatsing
gebeurt voor de zomer). In totaal

plaatst de gemeente rond de 30 por-
talen in diverse kernen. Niet voor al-
le kernen hebben zich namelijk be-
heerders gemeld en niet alle kernen
willen evenementenportalen. Op de

portalen kunnen verenigingen en or-
ganisaties in een kern aankondigin-
gen doen voor evenementen in hun
kern. Het gaat daarbij niet om com-
merciële uitingen maar om aankon-

digingen van bijvoorbeeld een ker-
mis, oranjefeest, braderie of andere
activiteit. Ook is het mogelijk om
met toestemming van de gemeente
aankondiging van evenementen te
doen op sandwich en/of driehoeks-
borden. De evenementenportalen
worden inclusief tien platen in bruik-
leen gegeven aan een beheerder. 
De beheerder is een vereniging of
organisatie uit de kern. Een activiteit
mag maximaal vier weken van tevo-
ren worden aangekondigd. Halle's
Belang beheert de evenementen-
portalen in de kern Halle. 

Sinds vorig jaar is het niet toegestaan
om losse borden met evenementen-
aankondigingen te plaatsen in 
bijvoorbeeld de wei of langs de kant
van de weg. De gemeente ziet hier
nadrukkelijk op toe.

Gemeente plaatst evenementenportalen
Eerste portaal geplaatst in Halle

Een groot deel van de bestemmings-
plannen in de gemeente Bronckhorst
is sterk verouderd, dat wil zeggen
ouder dan 10 jaar. Ook zijn er soms
grote verschillen tussen 'oude' en
'nieuwe' plannen in opzet en metho-
diek. Daarom gaat de gemeente alle
bestemmingsplannen actualiseren.
Op dit moment worden de plannen
Buitengebied Zelhem (landelijk
gebied) en Zelhem Dorp (stedelijk
gebied) herzien.

Het huidige gebruik van percelen
(zoals wonen, bedrijf, agrarisch,
detailhandel, kantoor, recreatie etc.)
is geïnventariseerd en vastgelegd op
inventarisatiekaarten. De inventari-
satiekaarten zijn de basis voor de
bestemmingsplannen. Wij willen

eventuele onjuistheden bij de inven-
tarisatie graag oplossen voordat wij
de bestemmingsplannen opstellen.
Daarom kunt u als bewoner, onder-
nemer of belanghebbende de kaar-
ten inzien en de vastgelegde situatie
van uw eigen (bouw)perceel bekij-
ken. De gemeente organiseert op 
13, 14 en 15 mei (van 08.30 tot 15.00
uur) en 16 mei 2008 (van 08.30 tot
12.30 uur) inloopdagen in het
gemeentekantoor, afdeling Ruimte-
lijke en economische ontwikkeling.
U kunt dan vragen stellen en even-
tueel direct uw reactie geven. U bent
van harte welkom. 

Meer informatie vindt u de komende
weken op deze gemeentepagina's en
www.bronckhorst.nl.

Inloopdagen actualisatie bestemmings-
plannen Zelhem

Op 7 mei a.s. om 17.00 uur is de
feestelijke opening van de pannakooi
op de hoek van de Eulingkamp en de
Ottenkampweg in Keijenborg. De
leerlingen van de groepen 7 en 8 van
basisschool St. Bernardusschool in
Keijenborg wonnen vorig jaar tijdens
de jeugdraad € 500 om te besteden
aan de aanschaf van een pannakooi.
De kosten van de pannakooi liggen
met een bedrag van € 2.000 bedui-
dend hoger. De helft van dit bedrag
is bijeen gesprokkeld door de leer-
lingen zelf met een sponsorloop.
Een kwart van het bedrag sponsorde
smederij Besselink uit Keijenborg.
De burgemeester en de raadsleden
die destijds de leerlingen begeleid
hebben in het proces, zijn bij de
opening aanwezig.

Burger dichter bij de politiek
Om de burger dichter bij de politiek
te brengen, organiseert de raad
allerlei activiteiten. In januari 2007
is een project gestart met bezoeken
van basisschooljongeren aan het
gemeentehuis en -kantoor. Daarna
hebben raadsleden de leerlingen
bezocht op school. Het project is
afgesloten met twee openbare
jeugdraadsvergaderingen op 17 en
19 april 2007, waarbij de leerlingen
een ingediend voorstel verdedigden. 

Wie deden mee?
Van de ca. 30 basisscholen die onze
gemeente telt, deden zeven basis-
scholen, groepen 7 en 8, mee aan de
jeugdraad. Voor deze leerlingen is
het niet eenvoudig gemaakt. Na het
volgen van de lessenserie 'Kies voor
kids' deden ze mee aan een raads-
vergadering. De leerlingen werkten
vooraf een voorstel op papier uit en
stuurden deze naar de griffie. Ze
moesten bij de uitwerking van het
voorstel aan de hand van een aantal
criteria (financieel, juridisch, prak-
tisch etc.) nagaan of het voorstel
haalbaar en uitvoerbaar is. Een
voorbeeld is dat ze na moesten gaan
of de aanleg van een speelplaats
volgens een bestemmingsplan
mogelijk is of dat er nog ontheffing
of vrijstelling voor nodig is. De kin-
deren konden hiervoor vragen stel-
len aan de betreffende ambtenaren.
Het beschikbare budget per jeugd-
raadsvergadering was € 500. 
Het bouwen van de pannakooi kost
meer dan het beschikbare budget.
Wethouder Ab Boers zei toen na
afloop van de raadsvergadering dat
de raad ook wel eens het probleem
heeft dat een beschikbaar budget
niet toereikend is. “Als jullie de
pannakooi graag willen, moeten
jullie er dus zelf iets voor doen.”
De inspanningen van de leerlingen
hebben nu duidelijk resultaat opge-
leverd!

Feestelijke opening pannakooi 
in Keijenborg

De leerlingen na de speciale jeugdraads-

vergadering.



Raadsvergadering 
24 april jl.
Op 24 april 2008 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Wederom was
een aantal speciale gasten uitge-
nodigd. Zij kregen voor aanvang
van de vergadering van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad, het raadswerk en de
komende vergadering. 

Bredeschool Hummelo
De raad zette een extra onderwerp
op de agenda, te weten de ontwik-
kelingen rond de bredeschool in
Hummelo. Medio april zijn in
opdracht van de gemeente, die in
overleg met de scholen in Bronck-
horst zorgt voor hun huisvesting, 
de werkzaamheden gestart voor 
het nieuwe schoolgebouw voor
basisscholen De Woordhof en 
De Bongerd. Op datzelfde moment
deelde het schoolbestuur echter
plotseling mee De Bongerd te wil-
len handhaven in de huidige locatie
in Hoog-Keppel en niet meer mee
te willen verhuizen naar de nieuwe
school. Dit onderwerp nam het
grootste deel van de vergadering 
in beslag. 

De raad vroeg wethouder van
onderwijs Ab Boers om uitleg en 
de stand van zaken. De wethouder
schetste vervolgens het gehele
proces om tot de bouw te komen.
Jarenlang is veelvuldig overleg
geweest met de scholen om een
gebouw te realiseren dat hen het
beste past. Op het moment dat de
bouw daadwerkelijk begint, geeft
één van de scholen aan ervan af te
willen zien. De wethouder vindt dat
het nu vijf over twaalf is en heeft daar-
over ook met het schoolbestuur ge-
sproken. Een dergelijk stap heeft
volgens hem grote financiële con-
sequenties en hij verwacht niet dat
de gemeente daarvoor de middelen
beschikbaar wil/kan stellen. Op
verzoek van de gemeente heeft de
school haar besluit op papier gezet
en de raad heeft de wethouder ge-
vraagd naar aanleiding daarvan zo
spoedig mogelijk onderzoek te doen
naar de consequenties. 

Bouw nieuwe gemeentehuis
Wethouder Baars had nog een
speciale mededeling voor de raad:
“Op 23 april jl. zijn de inschrijvingen
van de aannemers voor de bouw 
van het nieuwe gemeentehuis
beoordeeld. Bouwbedrijf BAM
Utiliteitsbouw uit Arnhem is als
beste aanbieder naar voren geko-
men. Zij komen dus in aanmerking
voor gunning van de opdracht om
het gemeentehuis te gaan bouwen.
Het resultaat van de Europese aan-
besteding valt binnen de ramingen.
Het is de planning dat in september
dit jaar de eerste paal geslagen wordt.”

Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Vestiging voorkeursrecht

plangebieden Edah en omgeving
gemeentehuis in Hengelo (Gld)
Om de toekomstige ontwikkelin-
gen in het centrum van Hengelo
uit te kunnen voeren, heeft in
navolging van b en w ook de ge-
meenteraad ingestemd met het
vestigen van het voorkeursrecht
op deze plangebieden.

• Delegatie vrijstellingsprocedure
Slotsteeg 16 in Hengelo (Gld)
De raad ging met algemene
stemmen akkoord met dit plan
voor de ontwikkeling van nieuwe
natuur en het realiseren van
een grotere oppervlakte aan
bijgebouwen voor een schuur 
en observatiehut op het perceel
Slotsteeg 16 in Hengelo.

• Ontwikkeling multifunctioneel

agrarisch landgoed Boldiek in
Halle/Zelhem
De gehele raad stemde ermee in
om medewerking te verlenen aan
een vrijstellingsprocedure die de
ontwikkelingsplannen van land-
goed Boldiek mogelijk maken.
De Boldiek is een vleesboerderij
die daarnaast educatieve en toe-
ristische activiteiten ontplooit.  

• Evaluatie uitvoering 
verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
De raad stemde in met het verslag
van het college over de uitvoering
van de verordening. Het verslag
laat zien dat de werkzaamheden
goed zijn uitgevoerd. Veel voor-
zieningen konden worden verleend
en er waren weinig klachten/
bezwaren. 

• 'Wonen en zorg op maat'; extra
uitbreidingsmogelijkheden
woningen in het buitengebied 
De raad stemde ook in met het
voorstel om de bestaande moge-
lijkheid van mantelzorg door in-
woning bij woningen in het bui-
tengebied te handhaven en daar-
voor in het algemeen extra ruimte
te bieden, door de toegestane in-
houdsmaat voor woningen te ver-
groten tot 750 m3 en dit op te ne-
men in de bestemmingsplannen
voor de buitengebieden. 

• Rapport Kwaliteitsmeting
Gelders lokaal bestuur
De gemeente nam met goed gevolg
deel aan een bestuurskrachtme-
ting door de provincie Gelderland.
De uitkomsten laten zien dat
Bronckhorst haar taken aankan
en krachtig genoeg is om toe-
komstige vraagstukken ter hand
te nemen. Ze harmoniseerde
beleid en uitvoering na de herin-
deling, optimaliseerde de dienst-
verlening aan haar burgers en is
een belangrijke partner in samen-
werkingsverbanden. Er zijn enkele
aandachtspunten genoemd waar
b en w de komende tijd op in gaat
zetten. De raad nam kennis van
het rapport. GroenLinks vroeg in
een amendement om samen met
het college en de ambtenaren te
werken aan een verduidelijking
en versterking van de kaderstel-
lende rol van de raad. Het amen-
dement haalde het niet, alleen
GroenLinks en de VVD stemden
voor. De andere fracties gaven aan
dat de raad hier al mee bezig is. 

• Motie gemeentelijke 
dienstverlening
Tot slot is gesproken over een
motie van de VVD over de
gemeentelijke dienstverlening
bij evenementen (bijvoorbeeld
het verzorgen van dranghekken
door de gemeente). Het college
heeft besloten deze dienstverle-
ning niet meer te regelen bij com-
merciële evenementen. De VVD
pleitte er in de motie voor de
dienstverlening voor alle evene-
menten te willen blijven verzor-
gen. De motie haalde het niet.
Geen van de andere partijen
stemde er mee in. 

Het onderwerpbestemmingsplan
'Wichmond, De Wogt ll' en de par-
tiële wijziging van de Welstandsnota
is doorgeschoven naar de raadsver-
gadering van mei. Verder stelde D66
tijdens het vragenkwartiertje nog
enkele vragen over de vestiging van
megastallen in Bronckhorst en de
uitbreidingsmogelijkheden van in-
tensieve veehouderijen. In verband
met de tijd besloot de wethouder
deze later schriftelijk te beantwoor-
den. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies). 

Commissievergadering
Evaluatie en controle 
op 7 mei a.s.
Op 7 mei a.s. vergadert de com-
missie Evaluatie en controle in de
raadszaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bredeschool Hummelo

Op het moment dat medio april
de eerste werkzaamheden voor
de bouw van het nieuwe school-
gebouw startten, deelde het
schoolbestuur van De Bongerd de
gemeente mee niet meer deel te
willen nemen aan de bredeschool.
De raad heeft de wethouder ge-
vraagd hiervan de consequenties
in beeld te brengen. 

• Bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening 
Bronksestraat 2 in Drempt'
Het college stelt voor om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
herziening Bronksestraat 2 in
Drempt' vast te stellen zodat het
voor de aanvrager mogelijk wordt
om de huidige, voormalige agrari-
sche dienstwoning om medische
redenen uit te breiden. Naast de
uitbreiding van de woning wil de
eigenaar een boerderijcamping
opstarten.

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Beekstraat 8a
in Toldijk 
B en w vragen de raad medewer-
king te verlenen aan de vrijstel-
lingsprocedure voor het omzetten
van een tweede bedrijfswoning
naar een burgerwoning aan de
Beekstraat 8a in Toldijk.

• Delegatie vrijstellingsprocedure
art. 19, lid 1 WRO, Ruurloseweg
72A in Hengelo (Gld)
Het college verzoekt de raad om
de vrijstellingsbevoegdheid aan
b en w te delegeren om het verle-
nen van een bouwvergunning voor
de herbouw van een schuur en
hooiberg tot woning aan de Ruur-
loseweg 72A in Hengelo mogelijk
te maken onder voorbehoud dat
de raad hiermee instemt en Gede-
puteerde Staten een verklaring
van geen bezwaar afgeven.

• Ontwerpbestemmingsplan
'Wichmond, de Wogt II' en 
partiële wijziging Welstandsnota
Het college stelt de raad voor het
bestemmingsplan 'Wichmond, de
Wogt II' vast te stellen. Dit plan
aan de oostzijde van Wichmond
omvat in totaal 22 woningen,
waarvan zes voor de primaire
doelgroepen starters en senioren.

Verder geven b en w nadere infor-
matie over de voortgang van de
clusterplannen accommodaties en
wordt het Jaarverslag 2007 milieu
en bouwen aan de raad aangeboden.
Ook krijgt de commissie informatie
over de wijze waarop b en w een
Toekomstvisie Bronckhorst 2030
willen ontwikkelen en hoe de inwo-
ners van de gemeente hierbij worden
betrokken. Over de toekomstvisie
vindt u volgende week al meer infor-
matie op deze gemeentepagina's.  

Commissievergadering
Beleidsontwikkeling 
op 8 mei a.s.
Op 8 mei a.s. vergadert de com-
missie Beleidsontwikkeling in de
raadszaal van het gemeentehuis. 
De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur en u bent van harte
welkom om deze vergadering bij te
wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Vrijwilligerswerkbeleidsplan

2008-2010 'Sterk vrijwilligers-
werk in Bronckhorst'
De gemeenteraad neemt een be-
slissing over het door het college
opgestelde vrijwilligerswerk-
beleidsplan 2008 - 2010 met de
titel 'Sterk vrijwilligerswerk in
Bronckhorst'. Hierin staat hoe de
gemeente vrijwilligers en vrijwilli-
gerorganisaties wil ondersteunen
in hun zo belangrijke activiteiten
voor de Bronckhroster samen-
leving. Zo zijn er plannen om een
vrijwilligerssteunpunt op te richten
en een speciale website voor vrij-
willigerswerk met bijvoorbeeld
vacatures te ontwikkelen.

Bij verenigingen en evenementen 

(bijvoorbeeld de Berenddag in Vorden),

maar ook in de zorg, zijn vele vrijwilligers

actief die de gemeente waar mogelijk wil

ondersteunen. 

• Burgerparticipatie en evaluatie 
van beleid in de beleidscyclus
In een werkconferentie van 
24 januari jl. hebben de raads- 
en collegeleden zich gebogen
over de wijze waarop onderwer-
pen kunnen worden geëvalueerd
en hoe burgers bij de voorberei-
ding van gemeentelijke plannen
en besluiten kunnen worden be-
trokken. De ideeën zijn vastgelegd
in een voorstel dat ter bekrach-
tiging aan de raad wordt aange-
boden.  

• Archiefverordening
In verband met de gemeentelijke
herindeling zijn de oude Archief-
verordeningen van rechtswege
komen te vervallen. De gemeente

dient hiervoor een nieuwe verorde-
ning vast te stellen waarin allerlei
zaken worden geregeld rond het
archiveren van documenten. 

Spreekrecht
Tijdens de commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die juist wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
de griffie, onder opgave van het
onderwerp waarover u wilt spreken,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl.   

Raadsvergadering 
8 mei a.s.
Voorafgaand aan de commissiever-
gadering is een ingelaste raadsver-
gadering gepland waarin verder
wordt gesproken over de voortgang
rond de bredeschool in Hummelo.
Deze openbare raadsvergadering is
ook in de raadszaal van het ge-
meentehuis, begint om 19.00 uur en
eindigt rond 20.00 uur.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a. een onderwerp dat niet behoort

tot de bevoegdheid van het
gemeentebestuur

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht 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

Indien u tijdens de vergadering 
het woord wilt voeren, dient u dit 
bij voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij 
de griffier, tel. (0575) 75 05 43 of 
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer. 

Over spreekrecht en burgerinitiatief
is ook een folder beschikbaar die
gratis in het gemeentehuis en 
-kantoor is af te halen.

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), afsluiten parkeerplaats sporthal De Kamp i.v.m. rommelmarkt, vanaf 20 juni

18.00 uur t/m 21 juni 17.00 uur, tijdelijke reclameaanduidingen van 1 t/m 22 juni 2008,
Christelijke muziekvereniging Crescendo

• Hengelo (Gld), buurtfeest met diverse activiteiten, 4 juli van 19.30 tot 01.30 uur en 5 juli van
13.00 tot 01.30 uur, ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken, buurtvereniging 
De Noabers

• Hengelo (Gld), open Hengelose kampioenschappen klootschieten, 14 september 2008 van
13.30 tot 18.00 uur, ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende dranken, buurtvereniging 
De Noabers

• Keijenborg, 6 juli 2008, rommelmarkt van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing schenken zwak-
alcoholische dranken en afsluiten gedeelte van de Past. Thuisstraat, vanaf hoek Kerkstraat t/m
huisnr. 3A, van 06.00 tot 17.00 uur, R.K. Drumfanfare St. Jan Keijenborg

• Vierakker, Kapelweg 14, streekproductenmarkt met culturele activiteiten, 1 juni 2008 van 11.00
tot 17.00 uur, boerderijwinkel Den4akker

• Vorden, afsluiten Mulderskamp i.v.m. straatfeest, vanaf 5 juli 15.00 uur t/m 6 juli 2008 02.00
uur, buurtcommissie Mulderskamp

• Zelhem, 5 juli 2008, Langste Ontbijt van de Achterhoek van 09.00 tot 12.00 uur, afsluiten
Bergstraat van 06.00 tot 13.00 uur, Super de Boer Hollak V.O.F.

• Zelhem, afsluiten gedeelte Frans Halsstraat i.v.m. fancyfair, 14 juni 2008 van 09.00 tot 15.00
uur, O.B.S. Schildersoord

• Zelhem, afsluiten Vincent van Goghstraat, vanaf 30 augustus 12.00 uur t/m 31 augustus 2008
12.00 uur, buurt Vincent van Goghstraat

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Gildeweg, vernieuwen speeltuingebouw
• Drempt, Rijksweg 24, vergroten opslaghal
• Hengelo (Gld), Veemarktstraat 2, vergroten bijgebouw
• Hengelo (Gld), Vierblokkenweg 1, vergroten overdekte afslagloods
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan ong., bouwen woning
• Steenderen, Toldijkseweg 39, uitbreiding kinderdagverblijf
• Toldijk, Beekstraat 3, bouwen werktuigenberging/rundveestal
• Vierakker, IJsselweg 16, bouwen praktijkruimte en berging
• Vorden, Handelsweg 11, vergroten bedrijfshal
• Wichmond, Okhorstweg 4, veranderen woning
• Zelhem, Banninkstraat ong., verbouwen paardenstal
• Zelhem, Troelstrastraat 23, plaatsen dakkapel

Aanvragen

Monumentenwet 1988: ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 
1 mei t/m 11 juni 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Bronkhorst, Kapelstraat 2, kapel, aanvraag monumentenvergunning voor het veranderen van

draairichting van deuren i.v.m. de brandveiligheid

Monumentenverordening Bronckhorst 2006: ontwerpbesluit 
(art. 11 Mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 1 mei
t/m 11 juni 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Steenderen, Molenkolkweg 43, aanvraag monumentenvergunning voor het aanbrengen van

een koperen mastgoot

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen deze ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke
zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 12 juni 2008. 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 mondeling
zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer
W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

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 beschikkingen.

Monumenten

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1, voor het bouwen van een dubbele woning, vrijstelling wegens

overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maxiaal toegestane inhoud, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 6, lid 1 van de planvoorschriften van het gelden-
de bestemmingsplan 'Buitengebied 2006; Koningsweg 1 in Hengelo, vrijstelling nummer 1' 

• Vorden, Het Hoge 34, voor het vervangend bouwen van een garage/berging, vrijstelling wegens
overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane hoogte, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 4, lid 2 van de planvoorschriften van het gelden-
de bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994' 

De bouwplannen liggen van 6 mei t/m 2 juni 2008 ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

• Keijenborg, Hengelosestraat 45, voor de bouw van een erker, vrijstelling maakt het mogelijk de
erker vóór de voorgevel van het hoofdgebouw te bouwen, het betreft een vrijstellingsbevoegd-

heid opgenomen in artikel 8, lid 8 sub d van de planvoorschriften van het geldende bestem-
mingsplan 'Keijenborg Dorp 1996'

Dit plan ligt van 6 mei t/m 16 juni 2008 ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 april 2008:
• Hengelo (Gld), hoek Rondweg/Banninkstraat, voor het wijzigen van de inrichting van de open-

bare ruimte nabij de rotonde Rondweg/Banninkstraat, geldend bestemmingsplan 'Hengelo
Dorp 1995'

Verzonden op 28 april 2008:
• Vorden,'wijk Vorden-Zuid', voor het herinrichten van de openbare ruimten, geldend bestem-

mingsplan 'Vorden west en zuid 1992'

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen de besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van de besluiten aan aanvragers, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en
w. Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 17 april 2008:
• Hengelo (Gld), Iekink 4, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Hengelo Kom 1983'
• Hengelo (Gld), Wassinkweg 1, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Haitinkweg 5a, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Verzonden op 18 april 2008:
• Zelhem, Halseweg 38, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988' 

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben ge-
bracht, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze naar voren hebben gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de
besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 april 2008:
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, rommelmarkt, 17 mei 2008 van 10.00 tot 14.00 uur,

muziekvereniging Euterpe
• Keijenborg, recreatieve fietstocht door de Achterhoek, 12 mei 2008 van 08.00 tot 17.00 uur,

toerclub Keiaosers
• Toldijk, Flophouse, lentefeest, 16 en 17 mei 2008 van 20.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiks-

vergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Vorden, Dorpsstraat, tentfeest met live-muziek, 17 juli van 12.00 tot 00.30 uur, 18 en 19 juli van

12.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
hotel/restaurant Bakker

• Vorden, Hamminkweg, kunst- en ambachtsmarkt, 17 en 18 mei 2008 van 10.00 tot 17.00 uur,
mevrouw Pelgrum-Bargeman

• Vorden, industrieterrein Werkveld, wielerronde, 22 juni 2008 van 12.45 tot 16.45 uur, RTV
Vierakker-Wichmond

• Vorden, Nieuwstad 30, kunststof ijsbaan met diverse activiteiten in het nieuwe magazijn, 
16 mei t/m 7 juni 2008, drukkerij Weevers

• Vorden, recreatieve skate- en skeelertocht, 12 mei 2008 van 09.00 tot 17.00 uur, FreeWheel
• Wichmond, wielerronde, 17 mei 2008 van 15.15 tot 18.00 uur, RTV Vierakker-Wichmond
• Zelhem, industrieterrein De Vinkenkamp, wedstrijd Supermoto voor open NK, 18 mei 2008 van

09.30 tot 17.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
(aan H.J. Vosmeijer), werkgroep Supermoto Zelhem/Halle 

• Zelhem, wandeltochten met start en finish vanaf camping Pluimerskamp, 12 mei 2008 van
07.30 tot 12.30 uur, wandelsportvereniging De Ploeg

• Zelhem, Wassenaarweg en terrein museum Smedekinck, Young Drivers Xperience met
mobiele slipbaan, 10 mei, 31 mei en 20 september 2008 van 08.00 tot 16.30 uur, gemeente
Bronckhorst

Verzonden op 22 april 2008:
• Zelhem, nabij Stikkenweg 48, plaatsen van een steigerbrug en een bouwkraan op parkeer-

plaats hoek Doetinchemseweg/Stikkenweg op 15, 16 en 17 mei 2008, T. Bulten bouwmaterieel.
• Zelhem,  Achterhoekse Paardedagen met muziekavonden, 9 t/m 12 mei 2008, tijdelijke

gebruiksvergunning Oosterwijkweg/Aaltenseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

(aan Quality catering), stichting Concours Hippique Zelhem
Verzonden op 23 april 2008:
• Hummelo, avondwandelvierdaagse, 19 t/m 23 mei 2008, Jong Gelre Hummelo & Keppel
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen,

groenten en fruit, 1 januari t/m 31 december 2008, J. Bleijenberg
Verzonden op 24 april 2008:
• Baak, Schooldijk, openluchtspel/toneel, 6, 7, 11, 13 en 14 juni 2008 van 20.30 tot 00.30 uur,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, stichting openluchtspel Baak
• Bronckhorst, toertocht van antieke tractoren, 5 juli 2008 van 09.00 tot 16.00 uur, TEC De

Graafschap
• Drempt, Tellingstraat 7, plaatsen van een infobord, wijnboerderij 't Heekenbroek
• Halle, Keijenborg en Steenderen, Roll-over-Bronckhorst voor invaliden en minder-validen en

scootmobiels, 22 en 23 mei van 18.30 tot 21.00 uur en 24 mei 2008 van 13.00 tot 17.00 uur,
Zonnebloem regio IJsselstreek

• Halle, Potronsdijk, open dag kleine ondernemers, 18 mei 2008 van 11.00 tot 16.00 uur, 
E.J.M. Boerman

• Hengelo (Gld), feestavond en wegraces op circuit De Varsselring, 24 mei van 08.00 tot 01.00 uur
en 25 mei 2008 van 08.00 tot 19.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor drie tenten op Vars-
selseweg 34, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet (aan H.J. Vosmeijer), Hamove

• Steenderen, parkeerplaats Super de Boer, rommelmarkt, 8 juni 2008 van 11.00 tot 15.00 uur,
muziekvereniging Nieuw Leven

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 10 april 2008:
• Vorden, hoek Horsterkamp/Rondweg, hoek Zutphenseweg/Rondweg en Ruurloseweg, ophangen

spandoeken, 22 juli t/m 19 augustus 2008, toernooicommissie voetbalvereniging Vorden
Verzonden op 23 april 2008:
• Zelhem en Halle, plaatsen zeven driehoeksborden, 15 mei tot 23 juni 2008, Halmac
Hiervoor geldt ook de onderstaande bezwaarprocedure.

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 22 april 2008:
• Vorden, Almenseweg 29, vergroten woning en verkleinen bijgebouw
• Zelhem, De Ganzenebbe 14, plaatsen afdak

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 22 april 2008: 
• Keijenborg, Remmelinkdijk 6, vernieuwen schuur/berging, verleend met vrijstelling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Het Elshof 9, bouwen erker, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Nieuwstad 30, bouwen fietsenstalling, verleend met vrijstelling op grond van artikel

19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Bielemansdijk 5A en 5B, bouwen kapschuur
• Zelhem, Eeltinkweg 4A en 4B, bouwen twee woningen en een schuur, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met toepassing
van artikel 50 lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan
Achterhoek en Liemers

• Zelhem, Heidenhoekweg 10B en 10C, bouwen twee woningen en een schuur, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening  

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 22 april 2008: 
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, verbouw schuur tot woning, verleend met vrijstelling op grond 

van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 25 april 2008:
• Halle, Boldijk 10, vellen van één notenboom, geen herplantplicht
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 16, vellen van twee goudiepen en drie prunussen, 

geen herplantplicht

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 25 april 2008:
• Baak, Bobbinkstraat 7, voor verbranding nabij de Bobbinkstraat 
• Bergentheim, Kanaalweg Oost 28A, voor verbranding nabij de Varsselseweg in Hengelo (Gld)
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 15, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Halle-Heideweg 31, voor verbranding nabij dit adres
• Hummelo, Hessenweg 10, voor verbranding nabij de Hessenweg 
• Keijenborg, Remmelinkdijk 3, voor verbranding nabij dit adres
• Vorden, Lieferinkweg 2, voor verbranding nabij de Holskampweg 5 in Vorden
• Zelhem, Bielemansdijk 1, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Halseweg 35, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Keijenborgseweg 26, voor verbranding nabij dit adres

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de rommelmarkt van muziekvereniging Euterpe op 17 mei 2008 geldt van 

09.00 tot 15.00 uur een stopverbod op de Halle-Nijmanweg vanaf de kruising Nijmansedijk 
tot aan de gemeentegrens met Doetinchem

• Hengelo (Gld), tijdens de nationale en internationale wegraces:
- zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-

keer: Kieftendorp, tussen de Ruurloseweg en de Hazenhutweg, Varsselseweg, tussen perceel
Varsselseweg 37 en de Bleuminkweg, Venneweg, tussen de Oude Ruurloseweg en de Varssel-
seweg, Rijnweg, tussen perceel Rijnweg 17 en de Vierblokkenweg, Hazenhutweg, Roessink-
drijfdijk, tussen de Gietelinkdijk en de Hazenhutweg, Handwijzersdijk, tussen de Hazenhutweg
en de Roessinkdrijfdijk, Vierblokkenweg, tussen de Jachtweg en de Reerinkweg, Sarinkweg,
tussen de Reerinkweg en de Varsselseweg, Jachtweg, tussen de Rijnweg en de Vierblokken-
weg, Kloosterweg, tussen de Heideweg en de Venneweg, Heideweg, tussen de Kloosterweg en
de Venneweg, en de Roessinkweg, tussen de Venneweg en de Groenendaalseweg, van 24 mei
00.00 uur t/m 25 mei 2008 20.00 uur

- geldt een parkeer- c.q. stopverbod op de Scharfdijk, Zelledijk, Varsselseweg, tussen de Bleum-
inkweg en de Veldhoekseweg, Sarinkdijk, tussen de Blekweg en de Zelledijk, Rijnweg, tussen
huisnr. 17 en de 1e Berkendijk, en de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de Kloosterweg, van
24 mei 08.00 uur t/m 25 mei 2008 20.00 uur

- zijn alle zijwegen uitkomend op de Ruurloseweg binnen de bebouwde kom, op de Spalstraat,
op de Hummeloseweg en op de Aaltenseweg binnen de bebouwde kom afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, 25 mei 2008 van 16.00 uur tot 19.00 uur

- geldt éénrichtingsverkeer op de Ruurloseweg, tussen het Karspel en de Kerkstraat (rijrichting
naar Spalstraat), en de Hummeloseweg (rijrichting naar de Kruisbergseweg), 25 mei 2008 van

16.00 uur tot 19.00 uur
- wordt het éénrichtingsverkeer op de Spalstraat gewijzigd in omgekeerde rijrichting, 25 mei

2008 van 16.00 uur tot 19.00 uur
• Keijenborg, tijdens de recreatieve fietstocht van Toerclub Keiaosers op 12 mei 2008 is de Sint

Janstraat, tussen de Kerkstraat en de Nyssinckkampstraat, van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens een rommelmarkt geldt op de Burgemeester Smitstraat een stopverbod
van 09.00 tot 15.00 uur 

• Vorden, tijdens de wielerronde van Vorden op 22 juni 2008 zijn de Kerkhoflaan, tussen de
Industrieweg en de Oude Zutphenseweg, de Handelsweg en de Ambachtsweg van 11.45 tot
17.15 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de skate- en skeelertocht op 12 mei 2008 is de Netwerkweg, tussen de
Kerkhoflaan en de Bedrijvenweg, van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer

• Wichmond, tijdens de wielerronde van Wichmond op 17 mei 2008 zijn de Baron van der
Heijdenlaan, de Dorpsstraat, de Lankhorsterweg, tussen de Dorpsstraat en de Baakseweg, de
Baakseweg, tussen de Dorpsstraat en de Hackforterweg, en de Hackforterweg van 14.00 tot
18.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

• Zelhem, tijdens de praktijkdagen voor jonge autorijders op 10 en 31 mei en 20 september 2008
is de Wassenaarweg (noord), tussen de Ericaweg en de achterzijde van museum Smedekinck,
van 08.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de wedstrijd Supermoto op 18 mei 2008 zijn van 07.00 tot 21.00 uur de Stikken-
weg, tussen de Pluimersdijk en de Nijmansedijk, de Wassenaarweg, de Ericaweg, de Arend-
senweg en de Blekweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, geldt een
stopverbod op Stikkenweg, tussen de Halseweg en de Pluimersdijk, en de Pluimersdijk, tussen
Stikkenweg en de Priesterinkdijk, en is éénrichtingsverkeer ingesteld op de Pluimersdijk,
tussen de Priesterinkdijk en de Stikkenweg (rijrichting Priesterinkdijk)

• Zelhem, tijdens de Achterhoekse Paardedagen: 
- zijn voor alle verkeer behalve bestemmingsverkeer afgesloten de Aaltenseweg, tussen de

Ruurloseweg en de Varsselsestraat, de Oosterwijkweg, de Gielinkweg en de toegangsweg naar
de Hengeloseweg 59 tot aan de ongenoemde zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Hengelo-
seweg, van 8 t/m 13 mei; ook de ongenoemde zandweg, tussen de Hogeveldweg en de Henge-
loseweg, is op 9 mei van 08.00 tot 24.00 uur, op 10 mei van 00.00 tot 08.00 uur en van 21.00 tot
24.00 uur, op 11 mei van 00.00 tot 08.00 uur en van 21.00 tot 24.00 uur en op 12 mei van 00.00 tot
08.00 uur en van 21.00 tot 24.00 uur afgesloten

- geldt éénrichtingsverkeer van 9 t/m 12 mei op de Vrogteweg richting Hogeveldweg, het
Rietgeld richting Hogeveldweg, de Hogeveldweg richting Oosterwijkweg en de Oosterwijkweg,
tussen de Hogeveldweg en de Varsselsestraat richting Varsselsestraat 

- geldt een stopverbod aan beide zijden van de weg van 9 t/m 12 mei voor de Ruurloseweg
(N315), tussen de Rondweg en recreatiepark 't Zonnetje, de Vrogteweg, tussen de Hengelose-
weg en de Hogeveldweg, de Hogeveldweg, de Oosterwijkweg, tussen de Hogeveldweg en de
Varsselsestraat, de Varsselsestraat, tussen de Aaltenseweg en de Hengeloseweg, de Aalten-
seweg, tussen de Ruurloseweg en de Baaksekampweg, de Oude Ruurloseweg, tussen de
Ruurloseweg en de ongenoemde zandweg bij recreatiepark 't Zonnetje en de ongenoemde
zandweg, tussen de kruising Aaltenseweg/Varsselsestraat en de Oude Ruurloseweg 

- geldt een maximumsnelheid van 50 km/h en een inhaalverbod van 9 t/m 12 mei op de Ruurlo-
seweg (N315), tussen de Baaksekampweg/Rietgeld en recreatiepark 't Zonnetje, en de Henge-
loseweg, tussen de Rondweg en de Varsselsestraat 

- geldt een gebod tot het volgen van de aangegeven rijrichting c.q. een verbod om links dan wel
rechts af te slaan van 9 t/m 12 2008 mei op de Ruurloseweg (N315) nabij de kruising met de
Aaltenseweg (richting Hengelo Gld) 

• Zelhem, tijdens de sportdag van de Zelhemse basisscholen is de Vincent van Goghstraat,
tussen de Jan Steenstraat en de Halseweg, op 20 mei 2008 van 07.30 tot 16.00 uur afgesloten
voor het verkeer

• Zelhem, in verband met een snuffelmarkt is een gedeelte van de parkeerplaats van sporthal 
De Pol (Vincent van Goghstraat 72) op 18 mei 2008 van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Toldijk, Hoogstraat 19, voor het veranderen van een rundveehouderij door het bouwen van een

opslagloods voor werktuigen 
Deze verklaring is op 24 april 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. 
De veranderingen leiden ook niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend
en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieu-
beheer.

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bezwaar:
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending
van dit besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor
bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om
een voorlopige voorziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt
u bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
6 mei t/m 16 juni 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 5A, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Steenderen, Toldijkseweg 12, voor het veranderen van de melkrundveehouderij, waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Nijverheidsweg 3, voor het veranderen van een metaalbewerkingsbedrijf, waarop het

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Arendsenweg 7, voor het oprichten van een aannemersbedrijf in utiliteitdbouw,

waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
6 mei t/m 16 juni 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Keijenborg, Remmelinkdijk 10, voor het veranderen van een veehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 17 juni 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

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. 

Besluit tot aanpassing van de voorschriften 
(art. 8.22 en 8.23 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 6 mei t/m
16 juni 2008 tijdens de openingstijden ter inzage het besluit voor het ambtshalve aanpassen van
de voorschriften van:
• Vorden, Rondweg 2, de op 14 november 1995 verleende milieuvergunning voor het in werking

hebben van een LPG-station

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschriften
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het
belang van de bescherming van het milieu. De beschikking is afwijkend van het ontwerp vastgesteld.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het

eerdere ontwerpbesluit
d.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 17 juni 2008. Zij die beroep instellen kunnen bij een spoed-
eisend 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.

Het college van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 15 april jl. de beleids- en uitvoerings-
regel onderwijsachterstandenbeleid (VVE) vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente en de peuter-
speelzalen peuters die iets extra’s nodig hebben de mogelijkheid bieden een extra dagdeel naar de
peuterspeelzaal te gaan. De beleidsregel ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het gemeente-
kantoor, afdeling Maatschappij en organisatie, en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. 
De beleids- en uitvoeringsregel treedt in werking op 1 mei 2008 en eindigt op 1 augustus 2010.

Beleidsregel onderwijsachterstandbeleid (VVE)

Halle, in verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer is de Landeweerweg (vanaf de
Aaltenseweg tot aan de Zanddijk) van 22 april tot eind augustus 2008, of zoveel langer of korter
als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Verkeer en vervoer

Gewijzigde afvalinzameling
vanwege feestdagen

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

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

Mogelijk op unieke locaties:
• gemeentehuis Hengelo Gld.
• huize Baak in Baak
• kapel in Bronkhorst

• kasteel Keppel in Laag-Keppel
• kasteel Vorden in Vorden
• koetshuis Baakse Kamp in Wolfersveen
• heem- en siertuin Aldenhave Zelhem

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

Op officiële feestdagen wordt er in de gemeente Bronckhorst geen huishoudelijk
afval ingezameld. 

In plaats van Hemelvaartsdag (donderdag 1 mei) worden de containers geleegd
op zaterdag 3 mei. Op Bevrijdingsdag, maandag 5 mei, wordt het afval gewoon
ingezameld. Zie ook uw afvalkalender 2008.

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

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Gedrukte route nu te koop bij VVV:

• winkel Vorden

• winkel Zelhem

• agentschap Hengelo (Gld.)

• agentschap Steenderen
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Alfonso Wolbert (1957, Denekamp)
volgde de Academie van Bouwkunst
in Arnhem, een architectenopleiding.
“Een intensieve, maar heel leuke peri-
ode,’ vertelt hij. “Dat was toen nog ze-
ven jaar, na de HTS. Nu is het allemaal
in elkaar geschoven.” Dat er vakken
zijn weggevallen, zoals de alfaweten-
schappen psychologie, sociologie en fi-
losofie, vindt hij een verarming. “Dat
waren hoofdvakken, die heb ik vijf, zes
jaar gehad. Dat zijn toch, vind ik, we-
zenlijke dingen.” De concrete vakken
als bouwkunde, architectuur en vorm-
geving krijgen nu meer aandacht.
“Maar kleurenleer en grafische vorm-
geving zijn er niet meer.”

Alfonso nam 25 jaar geleden het archi-
tectenbureau over van zijn vader, die
toen ziek was. Zij werkten jarenlang
samen. Het was in het begin wel moei-
lijk, omdat hij nog studeerde. Vader
Wolbert begon een bureautje in zijn
woning aan de Kastanjelaan en betrok
later architectenkantoor in een ver-
bouwde boerderij in de Bannink-
straat. 

Het architectenatelier in Hengelo gld.
werd ontworpen door Alfonso zelf en
staat er nu 13 jaar. “Er was veel com-
motie toen het gebouwd werd,” weet
hij nog goed. “Het was het eerste mo-
derne huis in Hengelo en op een open

plek, tegenover de Bleek.” Toen het
eenmaal een jaar stond, kwamen er
toch positieve reacties vanuit de
buurt. “Samen met de school en de
gymzaal vormt het een ensemble met
kubistische vormen, het past in het ge-
heel.”

Opdrachtgevers weten vaak precies
wat ze willen en hebben een program-
ma van eisen. “Het is de bedoeling dat
wij tussen de regels door gaan ontdek-
ken wat ze bedoelen. Hoe wil je wo-
nen, wat vindt je leuk, belangrijk.” Ar-
chitectuur heeft raakvlakken met
kunst, het gaat er net een beetje over-
heen. “Het is weliswaar gebonden
kunst, maar de basiswaarden zijn niet
anders. Het moet mensen raken, boei-
en, inspireren,” legt Alfonso uit. “Dat
probeer je met kunst, dat probeer ik
met architectuur ook.” Primair moet
een gebouw, kantoor, fabriek of muse-
um, goed functioneren. Ook het kli-
maat en het geluid moeten goed zijn.
“Daar bovenop vind ik het belangrijk
dat het iets doet met de emotionele
kant,” vult Alfonso aan.

Als kind kwam Alfonso al in het Res-
taurant ’t Wolfersveen, zoals het toen
heette. Na een boswandeling dronken
ze er een kop chocolademelk, of be-
zochten een feestje. Plannen voor een
nieuw kantoor op het industrieterrein
in Zelhem werden opzij geschoven
toen dit pand te koop kwam. Alfonso
wilde deze mooie locatie gebruiken

voor zijn nieuwe architectenatelier.
Daarnaast wilde hij in zijn nieuwe
kantoor ook na vijf uur activiteiten,
net als in het huidige, waar expositie-
ruimte werd gerealiseerd. Zijn accoun-
tant tipte hem over Toine. Zo ontstond
de samenwerking en werd het pand al
snel aangekocht. 

In Wolfersveen wordt het oude restau-
rant geheel gemoderniseerd en in de
zaal zijn de verbouwingen in volle
gang, om daar het nieuwe architecte-
natelier te realiseren. Het huidige
pand is eigenlijk al te klein, het bedrijf
groeit nog. Het huidige pand is ge-
bouwd op tien mensen en er werken
er al negentien. 

“Over anderhalf tot twee jaar zal de
nieuwbouw klaar zijn, die achter het
huidige pand in Wolfersveen zal wor-
den gerealiseerd,” vertelt Alfonso. “De
gemeente staat erachter. Op zo’n ma-
nier komt de zaal weer beschikbaar
voor allerlei activiteiten, zoals exposi-
ties, lezingen, voorstellingen, kleine
partijen, vergaderingen en buurtfeest-
jes en wordt het de thuishaven voor de
Witte Wolven.” 

Het nieuwbouwplan is een gebouw
van 50 bij 8 meter, half in de grond en
ingepast in het landschap door een
grasdak, wat als een soort buitenpodi-
um kan worden gebruikt. Er kan aan
een lange tafel worden gegeten, of een
modeshow worden gegeven.

“Het is de bedoeling om als Witte Wol-
ven de krachten te bundelen,” vult Mo-
nique Wolbert aan. Het is een club van
zes enthousiaste mensen die elkaar in-
spireren. “De naam Witte Wolven
heeft puur te maken met Wolfers-
veen,” vertelt Monique. “En Wolbert
betekent grappig genoeg ‘glanzend als
een wolf’. En Hu betekent wolf. Dat
zijn leuke details.” “Het wit symboli-
seert de onbevangenheid,” vult Alfon-
so aan.

De Witte Wolven komen regelmatig
bij elkaar in het atelier van Monique.
Het begon met Alfonso, Monique en
Toine. Monique had Shé uitgenodigd
om erbij te zitten en dat klikte. Daarna
kwamen Niek en René erbij. Er is spra-
ke van een explosie van ideeën nadat
de club samen is geweest. “Het zijn
leuke mensen allemaal,” zegt Alfonso.
“Het is ook gewoon heel plezierig en
dan kun je wat bereiken. Het blijft
niet bij een wijntje drinken.”

ALFONSO WOLBERT
is architect, beeldhouwer en fotograaf.
Hij ging een zevental jaren, samen
met zijn zus beeldend kunstenaar en
jazzzangeres 

MONIQUE WOLBERT
naar Frankrijk om te beeldhouwen. De
laatste jaren zijn het inspiratiereizen
die ze maken, naar Amerika, Cuba en
Marokko. “Cuba was een spannende
reis,” zegt Alfonso hierover. “Van mijn

foto’s en de schilderijen van Monique
is een expositie geweest.” “Marokko
moet nog,” vult Monique aan. “Mis-
schien wel in Wolfersveen, dat zou
leuk zijn.”

NIEK HIETBRINK
is muzikant in de band van Monique.
Hij schreef een gedicht over de Witte
Wolven.

Topkok 
TOINE SMULDERS
is EK winnaar van World Association
of Cooks-Societies. In mei van dit jaar
neemt hij in Dubai deel aan de WK. Op
1 maart 2007 opende hij Villa Copera
in Tolkamer. Hij heeft daar de leiding
van Cuisine Toine Smulders. Hij zal
Maarten-Willem Gemmink en Ger-
maine Bronsteijn gaan coachen, die
Restaurant Wolfersveen gaan leiden.

RENÉ LAUFFER
uit Arnhem maakt samengestelde fo-

towerken, digitaal gemanipuleerd tot
een artistiek product. Daarnaast
maakt hij als videokunstenaar mooie
films.

SHÉGUANG HU
is couturier met boetieks in Doetin-

chem en Beijing. Hu is geboren in Chi-
na, maar woont sinds zijn 15de in Ne-
derland. Dit jaar kreeg hij de opdracht
om kleding te ontwerpen voor de
vrouwen die medailles uitdelen op de
Olympische Spelen 2008.

De zaal is pas met de bouwvakvakan-
tie gereed. Daarom wordt een exposi-
tie van de Witte Wolven gehouden in
de ruwbouw van de zaal, waar ook het
architectenatelier wordt gerealiseerd. 

Monique Wolbert maakte een aantal
schilderijen in het thema die daar
worden opgehangen. 

Ook speelt ze met haar band Full Co-
lour Jazz, waarin Niek ook speelt, Cou-
turier Shéguang Hu laat een aantal
jurken zien en van René Lauffer wor-
den films en foto’s getoond. 

Van Alfonso Wolbert zullen beeld-
houwwerken aanwezig zijn en er
wordt een presentatie van het archi-
tectenbureau gegeven. Toine Smul-
ders zal spectaculaire kookkunst ver-
tonen en laten proeven, een echte
smaaksensatie.

Er zijn overigens vier gelegenheden
die op 24 april samenvallen. 

Opening van het restaurant, het 25
jarig bestaan van het architecten-
bureau, de openingsmanifestatie van
de Kunst10Daagse en de expositie van
de Witte Wolven.

Restaurant annex Architectenatelier
Wolfersveen van Toine Smulders en
Alfonso Wolbert, Ruurloseweg 38,
7021 HC Zelhem, telefoon restaurant
0314 624020.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Restaurant annex Architectenatelier Wolfersveen

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.

Op 24 april 2008 werd voor genodigden Bronckhorst Kunst&Cultuur, Na-
tuurlijk geopend door burgemeester Henk Aalderink in het nieuwe Res-
taurant annex Architectenatelier Wolfersveen van Toine Smulders en Al-
fonso Wolbert. Tijdens de Kunst10Daagse zullen hier alle zintuigen wor-
den geprikkeld. In de zaal van het Restaurant annex Architectenatelier is
het werk van De Witte Wolven te horen, te zien, te proeven en te ruiken.
De Witte Wolven zijn cuisinier Toine Smulders, architect Alfonso Wolbert,
couturier Shéguang Hu, videokunstenaar en fotograaf René Lauffer, mu-
sicus, waarnemer en landjutter Niek Hietbrink en beeldend kunstenaar
en jazzzangeres Monique Wolbert.

Cuisinier Toine Smulders en Architect Alfonso Wolbert bij Wolfersveen, een Restaurant annex Architectenatelier.

Deze wedstrijd zal verreden worden
op een aangepast afgesloten parcours.
Tevens krijgen jullie een valhelm op.
Dus aan de veiligheid is gedacht. Na af-
loop krijgen alle deelnemers een leuke
attentie van de Rabobank. 
De winnaars krijgen een leuke atten-
tie. Dus geef je op en kom zaterdag
naar Wichmond. Je kunt je opgeven
door een inschrijfformulier in te vul-
len en af te geven bij de Rabobank
Noord of bij Rudi Peters (Lindeselaak
17 in Wichmond). Ook is het mogelijk

om op de dag zelf een half uur voor de
start je in te schrijven. De start van de
Dikke banden race is om 15.15 uur. Je
mag aan deze wedstrijd alleen mee-
doen met een fietst met "dikke" ban-
den, dus je schoolfiets, crossfiets of
moutainbike, maar geen racefiets. Het
heet niet voor niets Dikke banden
race. 

Na de dikke banden race komen de
masters 60+ aan het vertrek. Zij zullen
op het grote parcours (2650 meter) in
en rond Wichmond strijden om de
overwinning. Voor de RTV zal hier Jan
Pieterse starten. Zij rijden een wed-
strijd over 45 kilometer. Aanvang is
16.00 uur. Daarna starten de Ama-
teurs-A en B om 17.30 uur voor een
wedstrijd over 60 kilometer. Ook hier
staan verschillende renners van RTV
Vierakker Wichmond aan het vertrek.

Dikkenbanden race Wichmond
Op zaterdag 17 mei organiseert
RTV Vierakker Wichmond de voor
de 33 maal de Ronde van Wich-
mond. Tijdens deze wedstrijd
wordt er voor de jeugd van 8 t/m 12
jaar uit Wichmond en omgeving
de Rabo Dikke Banden race ver-
reden.

De Samenloop voor Hoop is een uniek
evenement waar vele deelnemende
teams een 24-uurs wandelestafette af-
leggen en daarmee zoveel mogelijk
geld proberen in te zamelen voor de
KWF Kankerbestrijding. 

Naast de 24-uurs wandelestafette wor-
den er ook diverse nevenactiviteiten
door de deelnemende teams worden
georganiseerd.  De drie deelnemende
Pax-teams hebben dit keer voor de ijs-
taartenaktie de krachten gebundeld

en zullen vol enthousiasme de ijstaar-
ten aan de man brengen. Dank zij de
medewerking van Horeca-Groothan-
del Ubbink-Seesink uit Doetinchem
hebben wij een heerlijke partij ijstaar-
ten kunnen bestellen. 

De kosten van deze actie zijn; 1 ijstaart
€ 4,00, 2 ijstaarten voor € 7,50 en 3
voor € 10,- 

Woont u in het buitengebied van Hen-
gelo of elders in Bronckhorst en zou u
graag de ijstaartenaktie ondersteu-
nen? 
Dan kunt u uw ijstaart ook via email
(h.antink1@chello) of telefonisch (06-
40720500) bestellen bij Hendrik Jan
Antink.

Koop een ijstaart en steun het kanker-
fonds.

IJstaarten Aktie
In het pinksterweekend op zater-
dag 10 mei vanaf 10.00 uur gaan
Pax A2, Pax B-Meiden en Pax 4 in de
kern van Hengelo zoveel mogelijk
ijstaarten deur-aan-deur verkopen
ten behoeve van de Samenloop
voor Hoop van de KWF Kankerbe-
strijding.

Verwen de liefste moeder van de we-
reld met een bibliotheekabonnement.
Bij aankoop wordt in overleg een aan-
tal leuke boeken uitgezocht. 

Dat alles neem je mee in een mooie
cadeauverpakking. Abonnementen
zijn al verkrijgbaar vanaf 10 euro. 

Deze moederdagactie geldt van 29
april tot 11 mei in alle vestigingen van
Bibliotheek West-Achterhoek

Voor de 
liefste moeder
van de wereld
Duizend verhalen, duizend tuinen,
duizend vakanties, duizend ver-
wentips, duizend leuke films, dui-
zend kusjes, duizend?
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 
U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 
Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Bas Brinkhorst (1968, Hilversum) is
met kunst opgegroeid. “De potjes eco-
line en schetsboeken waren altijd voor-
handen.” De tekeningen van toen
heeft hij nog bewaard. Het met de han-
den werken werd thuis gestimuleerd.
“Ik was geloof ik zes, toen werkte ik al
met de decoupeerzaag,” lacht Bas.
Bas maakt vooral bronzen dierfiguren,
gericht op het boerenleven, het vee. Hij
maakt bronzen koeien, stieren en paar-
den. “Ja, maar ik heb nu ook de fazant
gemaakt. Dat is de eerste uitstap.” Hij
werkte tien jaar op een boerderij met
melkvee. Iedere vrije minuut en de va-
kanties bracht hij daar door. “Je hebt er
zoveel mee eigenlijk, blijkt.” 

De grote koe in zijn atelier is het sluit-
stuk van de koeienperiode. “Het is niet
zo dat ik nu geen koeien meer maak,”
laat hij weten. “Maar iedereen had
zoiets van ‘allemaal kleine koetjes?’ En
dan keken ze zo rond. Op een gegeven
moment dacht ik ‘dan gaat het gebeu-
ren ook’ en ik zie wel waar het schip
strand. Of ik deze koe laat gieten weet
ik nog niet. Het lijkt me wel geweldig
als die straks hier op het gras staat.”

Als jonge jongen deed hij een creatie-
ve poging om met kettingzagen en bij-
len van een enorme boomstam een
vrouwfiguur te maken. Hij volgde in
die tijd ook boetseercursussen en ging
naar de landbouwschool. Dat onder-
wijs paste hem niet; kunstzinnig vond
hij de gele potloodstreep over het
zwarte marmoleum.
Hij wilde naar de Kunstacademie,
maar geadviseerd werd om naar de
schildersschool, waar ook zijn vader
Frans studeerde, te gaan. “Dat is ook
mooie dingen maken, schilderen is
een oud ambacht,” ontdekte hij. Daar-
naast volgde hij vele cursussen oude
technieken, zoals marmeren, waar hij
meteen een eigen draai aan gaf. 
Hij werkte bij zijn vader in het schil-
dersbedrijf en zij hadden een techniek
om verf aan te brengen met de kwast

en te verdelen met de roller. “En dan
met een uitgestreken kwast met die
mooie fijne bles, haalden we de rol-
structuur weg,” vertelt hij enthou-
siast. Deze techniek gebruikte hij ook
tijdens het examen. Met succes want
Bas werd meester-schilder, net als zijn
vader en werkte lange tijd met hem sa-
men in het eigen bedrijf.
Op eigen initiatief bezocht hij in 2006
de tiende Nationale Rundveemanifes-
tatie in Utrecht om te weten te komen
wat de vakmensen van zijn werk vin-
den. Hij huurde een stand en ver-
plaatste zijn werkplaats naar Utrecht.
In stellingkasten en op sokkels ston-
den bronzen beelden tentoongesteld
en hij ging er aan het werk met een
koe. “Daar kwamen veekeurmeesters
langs en de koningin ook,” vertelt hij
trots. “Maar die moest snel doorlopen.
Ze riep nog ‘Wat een mooie beelden’.”
Bas vond dat een groot compliment,
van iemand die er verstand van heeft.
Koningin Beatrix is een bekend beel-
dend kunstenaar. “Ze kon eigenlijk
niet stoppen en dat was wel jammer,”
vindt Bas. “Het is best leuk om heel
even met zo iemand te spreken.”

Drie jaar werkte hij als apotheekhulp
en bezorger bij de apotheek in Henge-
lo Gld., naast zijn boetseerwerkzaam-
heden thuis. Dit ontwikkelde zich tot
een eigen bedrijfje, Sebastiaan Beel-
den. Toen kwam de vraag om het Wa-
pen van Bronckhorst in Bronkhorst te
schilderen. Omdat hij het boetseren
niet wilde laten gaan, ging hij er eerst
niet op in. “Maar dat idee zat wel in
mijn hoofd. Het is toch mijn vak. ” Per
1 maart 2008 besloot hij te stoppen bij
de apotheek en de ochtenden te gaan
schilderen, waarna er genoeg tijd om
te boetseren overblijft. Zijn schilders-
bedrijfje Sebastiaan Meesterschilder
richt zich op ambachtelijk schilder-
werk. Bas sloot zich de laatste weken
op in de schuur. Het beeld voor het
centrum van Vorden moest af. “Op
1 juli moet hij staan en de bronsgie-

ter heeft ook zijn tijd nodig.” Het
wordt een prachtig beeld van een rol-
lend paard.

Het polijsten en patineren laat Bas bij
de bronsgieter in Brummen doen. Het
is een bewuste keus om het brons gie-
ten uit te besteden. “Als ik ga brons
gieten dan ga ik er vol voor. En dan
maak ik geen beelden meer,” zegt hij.
“Na verloop van tijd wel weer, maar
dan moet ik eerst het brons gieten in
de vingers hebben. Anders heb ik het
idee dat ik het maar half doe.”

De wasbeelden die hij terug krijgt van
de bronsgieterij, bewerkt hij zelf. Hier
is nog gelegenheid om de laatste hand
aan een beeld te leggen. Daarna wordt
het brons gegoten. Bas heeft duidelij-
ke afspraken gemaakt over de afwer-
king van een bronzen beeld, de stand
van oren, pootjes en dergelijke. “Nu le-
ver ik het zo bij hem in, dat hij alleen
nog maar de circulatie- en gietkanalen
moet aanbrengen,” legt hij uit. “De
stand veranderd niet meer.” De brons-
gieter gaf wel wat handreikingen,
maar wil niet de creativiteit van de
kunstenaar in de weg zitten. Hij doet
voor de tweede keer mee met de
Kunst10Daagse, maar voor het eerst in
eigen atelier, waar werk van hem
staat. “Ik heb heel veel modellen, die
nog gegoten moeten worden,” be-
denkt hij. “En er staat nog wat bij de
bronsgieter. Alles heeft moeten wach-
ten op het paard.” Sebastiaan zal aan
het werk zijn en kan hierover boeiend
vertellen.

Sebastiaan Meesterschilder en Sebasti-
aan Beelden. Beeldend Kunstenaar Se-
bastiaan Brinkhorst, Vordenseweg 47,
7255 LE Hengelo gld., telefoon (0575)
460026/06-40604289. 
Info bas-hillie@hetnet.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Beeldend kunstenaar Bas Brinkhorst

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.

Bas Brinkhorst heeft tijdens de Kunst10Daagse, op afspraak zijn atelier
geopend. Daar kunnen belangstellenden de beeldend kunstenaar aan het
werk zien. Modellen in was, maar ook zijn bronzen beelden worden ten-
toongesteld.

Sebastiaan Brinkhorst bij het wasmodel van het rollend paard, dat als bronzen beeld in
Vorden komt.

Veel van de gebouwen uit de jaren zes-
tig van de vorige eeuw staan er nu niet
meer maar zijn door Gerrit Hulshofop
schaal nagebouwd van oude foto’s. De
oude coöperatie, de ‘looze’, de winkel
van Jan Verlangen en de boerderij
waar Braakhekke de groentewinkel
in exploiteerde. En dan het hofje van

de kleine arbeiderswoningen achter
Holtslag waar geen foto’s van te vinden
waren. Het is op de modelspoorbaan
allemaal te zien.

Oude bewoners van de Spoorstraat en
Stationsweg wisten nog goed hoe de
huizen er uit zagen en gaven aan Huls-

hof hun eigen visie hierop. Zelfs de
‘draaischuutte’ of ook wel de ‘draejtol
genoemd is niet vergeten. Een stukje
nostalgie met de blauwe Engel, Bello
en enkele grote stoomtreinen. Anno
2008 allemaal aangestuurd door een
computergestuurd programma.

Dit alles is te zien op zaterdag 3 en
zondag 4 mei bij de familie Hulshof
aan de Hulshofweg 1 in Ruurlo. Voor
meer info zie de rubrieksadvertenties

Station Ruurlo een stukje nostalgie

Open dagen modelbanen Gerrit Hulshof

Het vroegere station van Ruurlo met de Spoorstraat en Stationsweg is een
stukje nostalgie voor oud Ruurloërs. Het is allemaal nagebouwd op de
modelspoorbaan van Gerrit Hulshof.

Ruurloër Gerrit Hulshof heeft het oude station van Ruurlo en de directe omgeving op een prachtige wijze nagebouwd.

Op maandag 5 mei zal mevr. Marga Pe-
ters uit Baak aan het programma mee-
werken. Marga Peters is pastoraal wer-
ker in het parochieverband 'Noach'
(Noord-Oost-Achterhoek). Ds. R. Kleijer
van de protestantse gemeente Hum-
melo zal op 12 mei (2e Pinksterdag)
een overdenking houden.

Op maandag 19 mei is er een bijdrage
te verwachten van Ds. G.J. de Jong-Bae-
rends, predikante van de protestantse
gemeente Zelhem.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal.

Van 20.00 tot 20.30 uur kunnen muzi-
kale verzoekjes voor het programma
worden aangevraagd via telefoonnum-
mer (0314) 62 40 02.

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting" bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.
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Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij 

hun besluit van 28 april 2008, nr. 2007-014857, aan

Stichting Landschapsbeheer Gelderland vergunning

verleend voor het ontgronden van de percelen,

kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie O, 

nrs. 48 en 49, gelegen aan de Zomervreugdweg 

te Vorden. 

De vergunning is verleend ten behoeve van het

aanleggen van een moeras met daarin een poel.

Ten opzichte van het op deze zaak betrekking

hebbende ontwerpbesluit zijn in het vorenvermelde

besluit geen wijzigingen aangebracht.

Terinzagelegging
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

9 juni 2008 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar

gebruikelijke openingsuren;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, 

op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze

mondelinge toelichting worden verkregen bij de 

afdeling Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen

en Handhaving, van de provincie Gelderland,

tel. (026) 359 86 04.

Beroep
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden t/m 

9 juni 2008 beroep instellen bij de Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500

EA 's-Gravenhage.

Onder belanghebbenden wordt verstaan degenen 

die naar aanleiding van het ontwerpbesluit zienswijzen

naar voren hebben gebracht en degenen die aantonen

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig

zienswijzen naar voren te brengen.

Het besluit wordt van kracht na afloop van de

beroepstermijn. Als gedurende die termijn een verzoek

tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan,

wordt het besluit niet van kracht voordat op dat

verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet

worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling

bestuursrechtspraak.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel

verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u, 

ter kennisneming, toe te zenden aan ons college,

onder vermelding van datum en nummer van deze

kennisgeving.

Arnhem, 28 april 2008

zaaknr. 2007-014857

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht

gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

OPENING STUDIO COSTOPENING STUDIO COSTAA
ZATERDAG 3 MEI VAN 12.00 UUR TOT 20.00 UUR

Spoorstraat 46-B te Ruurlo • Tel. (0573) 45 38 71

U bent van harte welkom om onze feestelijke opening bij te wonen en onder het genot

van een hapje en drankje een rondleiding te genieten binnen onze sauna en zonnestu-

dio.

Zonnetunnels met gelaatsbruiners en airco onder professionele begeleiding garande-

ren u niet alleen een goed maar ook verantwoord resultaat.

Privacy, een rustgevende omgeving en aangepaste sfeermuziek doen het eerste werk

om u volledig te ontstressen. Naast de reinigingsdouches -stortdouche- luxe dompel-

bad en een ruime relaxatieruimte met relaxzetels en de mogelijkheid iets te drinken,

kunt u genieten van helende saunasessies in onze luxe sauna.

ALLE BEZOEKERS OP ONZE OPENINGSDAG GENIETEN 20% KORTING!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Door verdere uitbreiding van ons orderpakket zijn wij op

korte termijn op zoek naar een full time

Orderbegeleider m/v

voor de vestigingen Vorden / Zutphen, danwel Vorden /

Lichtenvoorde. In deze functie verzorgt u de offertecalcula-

ties, bereidt u onze veelzijdige orders voor en begeleidt u ze.

De persoon die binnen ons profiel past houdt van openheid

en voelt zich thuis in een dynamisch bedrijf waarin de

gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicita-

tie en CV t.a.v. de heer L.E. Niessen.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail:

vacatures@weevers.nl

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met

ruim 60 medewerkers, ISO 9001, FSC en milieu gecerti-

ficeerd. Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij

een ontwerpstudio in Zutphen, een kleinere digitale druk-

kerij in Lichtenvoorde met een filiaal in Groenlo, een IT-

bedrijf in Vorden en twee verkoopkantoren in Ruurlo en

Zelhem.

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de

ruimste zin van het woord is Drukkerij Weevers ook uitge-

ver van verschillende weekbladen.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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In één van de drie kwalificatieron-
den, die zullen worden gehouden op
zaterdag 14, zondag 15 en maandag
16 juni kan worden gestreden om
een finaleplaats. Iedere deelnemer

speelt op één van deze dagen 18 ho-
les. De organisatie is in handen van
Golfclub ’t Zelle.
De golfsport is volop in ontwikke-
ling, maar er zijn nog weinig open
toernooien voor amateur-golfers.
Golfclub ‘t Zelle organiseert in de re-
gio een kwalitatief hoogstaand eve-
nement. Op een prachtige en uitda-
gende baan kunnen golfers strijden
om de titel van Kampioen Quorum
Achterhoeks Open. Mannen en vrou-
wen met handicap 0 tot 36 spelen elk

in drie categorieën. Voor slechts 50
euro p.p. speelt u één of twee rondes
en wordt u gastvrij ontvangen en
goed verzorgd. 
Zowel leden van de golfclubs als vrije
golfers uit het hele land kunnen aan
het toernooi meedoen. Inschrijven
kan van 1 april tot 1 juni via de web-
site www.gczelle.nl of via achter-
hoeksopen@gczelle.nl
Informatie is verkrijgbaar via het
secretariaat van Golfclub ’t Zelle, tel.
(0575) 46 75 33.

Quorum Achterhoeks Open op 't Zelle
Onder het motto ‘groen, goed,
gastvrij’ organiseert Golfbaan ’t
Zelle op zondag 22 juni het twee-
de Quorum Achterhoeks Open.
Op die dag spelen zo’n 90
spelers/speelsters in de finale van
het Quorum Achterhoeks Open. 

De trainingen verliepen voor de leden
van de HAMOVE succesvol. In de 250-
cc klasse reed Frank Bakker naar een
goede derde tijd voor het Performance
Racing Achterhoek. Tonnie Wassink
zette een veertiende tijd op de klok-
ken. In de supersport reden Swen Ah-
nendorp, Fabian Heusinkveld en Mile
Pajic naar een vierde, achtste en
twaalfde tijd voor de start opstelling
van zondag. Jurjen Uiterdijk en het
jonge talent Kevin Leuven die uitko-
men op een door Hartelman getunde
Yamaha reden zich verdienstelijk naar
een derde en een eenentwintigste tijd
voor de race van zondag. De snelste
tijd was voor ex Grand Prix coureur
Raymond Schouten.Bob Withag en
Bas Winkel reden zich naar een vijfde
en een veertiende plek tijdens de trai-
ningen voor de superbike klasse, hier
reed de Fransman Maxime Berger
naar de pole voor Arie Vos en Danny
de Boer.

Op zondag was het bewolkt en net als
zaterdag aan de frisse kant op het TT
circuit. Mark Bezemer van Racing

Team Twello won verrassend de eerste
wedstrijd voor het ONK. Ronald Beitler
en Frank Bakker kwamen in de eerste
ronde al ten val, waardoor de weg
werd vrijgemaakt voor Mark Bezemer
die zo zijn eerste 250-cc race
won.Tweede eindigde Erwin Postmus
en de derde plek was voor de Deen
Lars Kristiansen. 
De race in de supersport was een span-
nende aangelegenheid om de kopposi-
tie. Het was een duel tussen pole man
Schouten en Joan Veijer, met daarach-
ter Uiterdijk en op een zesde plaats
Heusinkveld. In het laatste gedeelte
van de race raakten Uiterdijk en Heu-
sinkveld door problemen met de ban-
den hun plaatsen kwijt aan de concu-
rentie. Veijer won de wedstrijd voor
Schouten. Uiterdijk kon de schade be-
perkt houden met een vierde plaats.
Heusinkveld (zie foto) viel echter terug
naar een twaalfde plaats en dat was
drie plekken achter Mile Pajic. Het jon-
ge talent Leuven reed zich niet in de
punten en eindigde in het midden-
veld. In de superbike klasse ging het
tussen Berger en Vos die elkaar niks

toegaven tot de voorlaatste ronde. In
de laatste ronde kreeg Vos problemen
waardoor Withag tweede werd voor
Vos. De Fransman Berger won de wed-
strijd voor het Ten Kate Honda Team,
maar Withag pakte de volle buit aan
punten omdat Berger geen punten
voor het kampioenschap krijgt. Hij
doet namelijk niet aan alle races mee
voor het ONK. De 125-ccc race werd ge-
wonnen door Michael v.d. Mark en in
de classics won Adrie de Ridder. Jarno
Ontstenk was met zijn dertiende
plaats niet tevreden en hoopt bij de
volgende race verder naar voren te zit-
ten. Het duo Bevers en Vermeer won-
nen de zijspan categorie. Jerry
v.d.Bunt werd op het Spaanse circuit
van Valencia 23ste in de 125cc race.
Dit was zijn eerste wedstrijd op een
Aprilia en pas zijn vierde 125-cc
race.De HAMOVE is trots om zo'n rij-
der binnen de club te hebben.

Aanstaand weekend is er op het TT cir-
cuit het WK superbike.De trainingen
zijn op vrijdag en zaterdag.De wed-
strijden voor het WK supersport en su-
perbike zijn op zondag evenals de
stock 600 en 1000. Tevens is er een na
afloop van de WK races een Neder-
landse race voor Superbikes.

Withag pakt volle buit in Assen

Afgelopen weekend werd er in Assen de eerste ONK wegrace op Nederland-
se bodem gereden. Zaterdag's, tijdens de trainingen was het lekker zonnig
maar door de harde wind wel zeer koud.

Begin Februari'08 ben ik voor mijn
studie Fysiotherapie naar Cusco (Peru)
gevlogen om daar mijn laatste be-
roepsvoorbereidende stage te voltooi-
en. Sinds ruim een maand loop ik nu
stage binnen ¨Don José de San Mar-
tin¨, een school voor speciaal onder-
wijs. Er gaan alleen maar gehandicap-
te kinderen naar deze school, zowel
verstandelijk als lichamelijk. Ook is
een deel van de kinderen doof-stom.
Het overgrote deel van de kinderen
heeft Cerebral Palsy, in de volksmond
ook wel een ¨hersen verlamming¨ ge-
noemd. Daarnaast zijn er kinderen
met Spina Bifida (een open ruggetje),
het Syndroomn van Down en enkele
met diverse houdingsafwijkingen.
Don José de San Martin is een gewéldi-
ge school, het team probeert alles voor
de kinderen te doen. Inmiddels gaan
er ongeveer 70 á 100 kinderen naar
school. Naast de basisklassen, waar de
kinderen leren rekenen, schrijven en
lezen, zijn er speciale ¨werk-klassen¨.
Zo hebben we hier op school een eigen
werkplaats, een atelier voor het ma-
ken van kleding&kunst, en (mijn favo-
riet) een bakkerij. Hier werken de ou-
dere jongens onder begeleiding van
leerlingen van de plaatselijke koks-
school. Ik kan u vertellen dat ze hier
de lekkerste empanadas de manzana
maken, wat te vergelijken is met de ne-
derlandse appelflap, jeuh!!! Naast on-
derwijs zorgt de school ook voor een
warme maaltijd, de therapiën en na-
tuurlijk wat extra aandacht (de lera-
ren kennen bijna álle leerlingen bij
naam). Na deze eerste maand stage is
mij opgevallen dat er een groot tekort
is aan orthopedische hulpmiddelen.
De helft van de kinderen die wij onder
behandeling hebben zijn bijvoorbeeld
hard toe aan orthopedische schoen-
tjes. Veelvoorkomende problemen bij
de kinderen zijn extreme platvoeten,
verschil in beenlengte, sterk naar bin-
nen gedraaide voetjes en spitsvoetjes.
Deels wordt dit veroorzaakt door de
¨hersen verlamming¨. Orthopedische
schoenen hebben in dit geval een cor-
rigerende functie; ze zorgen ervoor
dat een kind een normaler, beter en
zekerder looppatroon ontwikkeld,
wat weer andere klachten kan voorko-
men. Onder behandeling heb ik ook 2
meisjes, Brith en Madeleine van 6 en 8
jaar oud. Door spasticiteit aan beide
benen zijn beide dames momenteel
niet in staat zelfstandig te lopen, dit
gebeurt altijd met een kruk of rolla-

tortje. Mijn stagebegeleidster (Imelda
Camero Navarro) en ik delen de me-
ning dat wanneer we voor de meiden
orthesen (braces) kunnen laten ma-
ken, die de benen in de goede postitie
brengt en houdt, deze meisjes in staat
zijn zelfstandig zónder hulp van een
kruk of rollator zouden kunnen lo-
pen. U kunt u misschien voorstellen
dat dit voor hen een droom is!
Helaas bezitten de ouders van deze
kinderen simpelweg het geld niet voor
deze hulpmiddelen. Naast het gehan-
dicapte kind zijn er vaak nog tal van
andere zoons en dochters die eten, kle-
ren, onderdak én school nodig heb-
ben. Als het even past wonen ook
opa&oma vaak nog bij hen in huis en
moeten deze ook nog onderhouden
worden. Daarnaast hebben de meeste
ouders van deze kinderen geen geld
om een basis verzekering af te sluiten
die de kosten voor de bovengenoemde
hulpmiddelen gedeeltelijk dekt. Ook
voor de school bestaat er geen moge-
lijkheid de orthopedische schoentjes
en orthesen aan te schaffen.
Dus, heb ik besloten om deze ¨perua-
nitos pequeños especiales¨ proberen
te helpen. Helaas groeit bij mij het
geld ook niet op de rug, daarom heb ik
de actie ¨¡Tu ayuda, mi oportunidad!¨
gestart, wat letterlijk ¨jouw hulp,
mijn kans¨ betekend. 
Ik ben bij de orthopedische schoenma-
ker hier in Cusco langs geweest, en hij
heeft me een speciale prijs van 100 Sol
voor één paar orthopedische schoe-
nen aangeboden, wat neerkomt op on-
geveer ¤25,-. De orthesen voor Brith
en Madeleine gaan waarschijnlijk tus-
sen de 300 en 400 Sol kosten, wat om-
gerekend zo’n ¤75,- á ¤100,- is. Voor
ons Nederlanders is dat een habbe-
krats, maar voor Peruanen is het een
rib uit hun lijf. Ik heb de orthopedi-
sche schoenen en orthesen mogen be-
kijken en deze zien er prima uit. Ze
zijn natuurlijk minder sjiek & blits
dan de exemplaren die in Nederland
te verkrijgen zijn, maar voor hier in Pe-
ru is het geweldig, en de kinderen van
Don José de San Martin zouden er
enorm mee geholpen zijn.

Ik hoop dat er in mijn hometown-dorp
Vorden (en omstreken) enkele kanjers
zijn die mij (maar natuurlijk vooral de
kindjes van Don José de San Martin)
willen én kunnen helpen. Er is inmid-
dels al een speciale rekening geopend:
rekeningnummer: 1327.51.534, t.n.v.:
E.D. Hartelman, inzake: Tu ayuda mi
oportunidad

Ik hoop dat u mij verder kunt helpen.
Met vriendelijke groet (vanuit Peru!),
Elske Hartelman

Elske Hartelman op stage
in Peru
De Vordense Elske Hartelman
loopt op dit moment stage in Peru.
Vanaf haar stageplaats mailde zij
de volgende oproep welke week-
blad Contact graag wil opnemen.

De Coöperatief Verenigde Achterhoek-
se Wijnbouwers maken een unieke
streekwijn van hoge kwaliteit onder
eigen label. Op de laatste zaterdag
voor IJsheiligen wil de coöperatie jaar-
lijks de Nacht van de Wijngaard orga-
niseren om zo een oud gebruik in ere
te herstellen. Vorst is namelijk vooral
in het voorjaar een groot gevaar voor
de wijnoogst. Na IJsheiligen, de perio-

de van 11 tot 15 mei, is de kans op
nachtvorst zeer gering. Om bevriezing
van jonge bloesems van de druiven-
planten voor die tijd te voorkomen
worden tegenwoordig moderne bene-
velingssystemen ingezet. 
Vroeger gebeurde dat op een andere
manier. Er werden vuren in de wijn-
gaarden ontstoken om de tempera-
tuur te belnvloeden. Die situatie
wordt tijdens de 1e Achterhoekse
Nacht van de Wijngaard nagebootst.
Op het terrein worden fakkels en
vuurpotten geplaatst. 
Belangstellenden zijn op zaterdag 10
mei vanaf 20.00 uur van harte welkom
bij de accommodaties van Wijndo-

mein Besselinkschans in Lievelde,
Wijngoed Kranenburg in Kranenburg,
Wijnhoeve Kunneman in Geesteren
(Gld.), Wijngoed Dierkinck in Winters-
wijk en Wijngaard Hesselink in Win-
terswijk. Voor de kaarten krijgen gas-
ten toegang tot het evenement en een
vijfstrippenkaart die recht geeft op on-
der andere vlees voor de barbecue, het
proeven van wijnen en een fakkel. 
Kaarten zijn in de voorverkoop en op
de dag zelf verkrijgbaar bij de deelne-
mende wijnbouwers. Voor meer infor-
matie bezoek de website: www.achter-
hoeksewijnbouwers.nl of neem con-
tact op met de wijnbouwer bij u in de
buurt.

Achterhoekse Wijnbouwers

Nacht van de Wijngaard
De eerste Nacht van de Wijngaard
belooft een uitermate sfeervol eve-
nement te worden. Belangstellen-
den kunnen daarvoor op zaterdag
10 mei terecht bij enkele Achter-
hoekse Wijnbouwers.

Wat is: A. Stiepedikke: 
"Stiepedikke egettene waezen", overmatig veel gegeten hebben. 

B. Wannemölle: 
Kafmolen. "Door in de schoppe steet nog ne olde wannemölle."  

C. Zöndag: 
1. Zondag. "Monn is 't zöndag, at dan de zunne ok nog schient,

dan he'w 't eschottene."
2. "In den Zöndag", op zijn zondags gekleed. "Dieks, wat bu'j in

den Zöndag?"

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl
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Stichting Vrienden van de Kerk op de
Kranenburg, VKK is in juni 2000 ge-
start met het heiligenbeeldenmuse-
um in de vroegere Vordense Antonius-
kerk. Door deze nieuwe invulling van
de kerk werd gezorgd voor het behoud
ervan.
“Je kan er een hek omheen zetten,
maar dan raakt de kerk in verval. Dan
ben je niet alleen een waardevol cul-
tuurgoed kwijt, maar ook een beeldbe-
palend element in het dorp,” zegt be-
stuurslid Ton Rutting hierover. “Bo-
vendien, het was toen al een rijksmo-
nument, dat mag je niet zomaar slo-
pen.” Drie dagen per week is de kerk
geopend. Daarnaast is er op afspraak
gelegenheid voor groepen om te wor-
den rondgeleid. Ook is de kerk in ge-
bruik voor rouw- en trouwdiensten,
zanguitvoeringen en concerten.

“We zijn altijd geopend vanaf Pasen
tot en met Allerheiligen (1 november)
en we zijn dicht vanaf Allerzielen tot
direct na Sinterklaas. Dan gaan we
weer open tot en met Driekoningen.
Dan sluiten we weer om alles schoon
te maken en voor te bereiden voor de
nieuwe expositie,” legt Ton Rutting
uit. “En je moet ook even een moment
van rust hebben voor je vrijwilligers
en voor noodzakelijk onderhoud. We
hebben zo’n 70 vrijwilligers, die hier
als gastheer, gastvrouw, gids, in de
technische- of tuinploeg of het be-
stuur aan het werk zijn.”

Zo’n 600 donateurs zorgen voor een
basis voor het onderhoud van de kerk.
Toen kerken en kloosters werden ge-
sloten, gingen niet alle beelden naar
het Catharijneconvent. “Die verzamelt
alleen maar echte kerkelijke kunst,”
legt Ton Rutting uit. “Terwijl hier toch
ook meer wordt aangesloten bij de
volksdevotie. Niet het meest kunstzin-
nige, maar iets wat de mensen meer
aanspreekt.”
De collectie bestaat uit ruim 700 heili-

genbeelden, maar niet alle beelden
zijn tentoongesteld . “We laten niet al-
le beelden tegelijk zien, anders staat
het te vol,” legt de heer Rutting uit.
“We hebben nu wat anders gegroe-
peerd en in de vitrines staan kleinere
beeldjes.” Er staat een fraaie groep Ma-
riabeelden en ook een in bruikleen
verkregen beeldengroep van de 12
apostelen trekt de aandacht.

Er is voor het museum belangstelling
vanuit het hele land. Via de VVV wor-
den de folders en brochures verspreid.
“Soms ook komen er groepen op be-
zoek, als uitgaansdag,” vertelt hij ver-
der. “Veel ouderen die hier komen,
zien dingen terug die ze in hun eigen
kerk niet meer zien.”

Het thema in het jaar 2007 rond het
werk van Cuypers in de Kranenburg is
een groot succes geworden en volgend
jaar is er aandacht voor het leven van
Christus. 

“Ieder jaar rond de kerst hebben we
een expositie van kerstgroepen. Dat
zijn er altijd honderden. Er zijn zoveel
mensen die ze zelf maken of verzame-
len en die willen ze ook graag aan an-
deren laten zien.”

Het jaar 2008 laat voorwerpen van ri-
tuelen rond de dood zien, zoals bid-
prentjes, doodskleding en kazuifels,
rouwservies en graf- en gebedskistjes.
Tijdens de openingstijden wordt ook
de grafkapel van de familie van Dorth
tot Medler op het tegenover de Antoni-
uskerk gelegen R.K. kerkhof voor het
publiek opengesteld.

Het grootste deel van het geëxposeer-
de materiaal is beschikbaar gesteld
door Henk Ensink uit Deurningen.
Ook Uitvaartonderneming Monuta
heeft haar medewerking verleend en
de medewerkers waren erg onder de
indruk van het tentoongestelde mate-

riaal. Sinds kort is overigens ook een
uitvaartmuseum op de nieuwe Ooster-
begraafplaats van Amsterdam ge-
opend.

Het Museum voor Heiligenbeelden,
Antoniuskerk is iedere dinsdag, don-
derdag en zondag van 11.00 -17.00 uur
geopend. Zaterdag 3 mei is het muse-
um extra geopend in verband met de
Kunst10Daagse van de gemeente
Bronckhorst. Ruurloseweg 101, 7251
LD Vorden.

Informatie over reserveringen van
groepen bij het VVV-kantoor Vorden,
telefoon (0575) 553222) en het Secreta-
riaat van de Stichting VKK, Brinkerhof
11, 7251 WZ Vorden, tel. 0575) 555319.
Info over het museum:
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Heiligenbeeldenmuseum
Antoniuskerk

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement.

Het heiligenbeeldenmuseum is deelnemer aan de Kunst10Daagse. Het in
de Antoniuskerk gevestigde museum heeft drie pijlers: de vele heiligen-
beelden afkomstig uit het hele land, de permanente aandacht voor het
werk van architect Pierre Cuypers (1827-1921) en de thema-expositie 2008
‘rituelen rondom de dood’.

Er staan fraaie heiligenbeelden in het museum op de Kranenburg.

Gekleed in de stoere groene pakken
beklommen de boswachters, opzich-
ters en beheerders het klimlandschap
en namen daarmee de speeltuin offi-
cieel in gebruik.  Martine en Bert van
Zijtveld, eigenaar van Pannenkoek-
boerderij de Heikamp, leggen uit dat
de speeltuin zoveel mogelijk gebouwd
is van duurzame, natuurlijke materia-
len omdat het daarmee mooi aansluit
bij de landelijke uitstraling van de
boerderij en de omliggende bossen. 

De 3 grote klimtorens zijn gemaakt
van acasia-robina hout en zijn aan el-
kaar verbonden door uitdagende jun-
gle-bruggen en netten. Vanuit de to-
rens kunnen kinderen naar boven
klimmen, klauteren of naar beneden
glijden. Door de verschillende niveaus
in de torens is de speeltuin geschikt
voor jonge kinderen en is het tegelij-
kertijd uitdagend voor oudere kinde-
ren en boswachters. Voor de allerklein-
sten is er een speciaal toestel waarmee
in het zand gespeeld kan worden. De

veiligheid staat natuurlijk voorop, alle
toestellen voldoen dan ook aan de
laatste veiligheidsvoorschriften.

Staatsbosbeheer is enthousiast voor de
keuze van duurzame natuurlijke ma-
terialen in deze speeltuin. Staatsbos-
beheer is een organisatie voor het be-
houden en herstellen van de kwaliteit
van de groene omgeving voor mensen,
planten en dieren. "Als natuurbeheer-
der van de bossen die De Heikamp om-
sluiten, werken we daarom graag mee
aan deze ludieke actie", aldus Bos-
wachter Thea van der Veen. Om de
opening te vieren werd aansluitend
genoten van natuurlijk een heerlijke
Achterhoekse pannenkoek. 

De speeltuin is, tijdens de openings
uren, vrij toegankelijk voor gasten van
Pannenkoekboerderij De Heikamp.

Boswachters kunnen de boom in!
Natuurbeheerders openen "natuurlijke"speeltuin
De nieuwe "natuurlijke" speeltuin
bij Pannenkoekboerderij De Hei-
kamp in Ruurlo is woensdag 23
april jl. geopend door de medewer-
kers van Staatsbosbeheer regio
Achterhoek.

Hermien begon op 60-jarige leeftijd
serieus met het creëren van olieverf-
schilderijen. Ze heeft veel geleerd van
de, inmiddels overleden, kunstenares
Marian Schuurman. Thans schildert
ze nog onder leiding van Cees Roorda
uit Drempt. Hermien heeft vooral een
passie voor het schilderen van hon-
den. Dit doet ze ook in opdracht. Daar-
voor wil ze eerst kennismaken met de
hond zodat ze zijn karakter goed op
het doek kan weergeven. In al haar
werk is ze een ware perfectionist. Bent
u nieuwsgierig geworden, kom dan
naar Familie Park Cactus Oase waar
haar werk in het voorste gedeelte te
bewonderen is. Dit voorste gedeelte is
vrij toegankelijk. Voor meer informa-
tie kan men contact opnemen met
Familie Park Cactus Oase, Jongermans-
steeg 6 te Ruurlo, tel: 0573 451817 
e-mail: info@cactusoase.nl 
website: www.cactusoase.nl

Hermien fennemann in cactus oase
(1 april t/m 30 juni 2008)

De, in Laag Keppel geboren, kun-
stenares Hermien Fennemann
groeide op bij een boerderij.  Deze
natuurlijke omgeving boeide haar
enorm en heeft de basis gelegd
voor haar hedendaagse schilder-
kunst. Ze schildert dan ook liever
speenkruid, een plant die van na-
ture voorkomt, dan tulpen, die
door de mens zijn aangeplant.

We hadden meer dan dertig aanmel-
dingen, dus het was erg lastig om een
keuze te maken", zegt Freddie Hogen-
doorn van organisator Kas Bendjen. 
Het niveau van de Vordense artiesten

in spe is dit jaar weer bijzonder hoog.
En het aanbod erg divers. Zo kruipen
Marion van Ditshuizen, Sandra Drop-
pers en Thea Valster in de huid van
Luv en doet Onno Eckhardt op zater-

dag 19 juli Robbie Williams vergeten.
Er geven ook weer enkele groepen ac-
te de présence zoals de leerkrachten
van basisschool Het Hoge met een
medley uit Grease en de The Addink
Family met 'Oh happy days'. De com-
plete deelnemerslijst van het songfes-
tival staat op www.kasbendjen.nl

Zestien nieuwe zangtalenten
Deelnemers songfestival bekend

De namen van de zestien deelnemers van de zesde editie van het Vordens
Songfestival zijn bekend.

Een deel van The Addink Family die op zaterdag 19 juli het gospelnummer 'Oh happy days' zingt.



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 tel. (0575) 556768 of (0575) 559117
(na 18.00 uur) of e-mail: 
TECdeGraafschap@chello.nl 
o.v.v. naam-adres-PC/woonplaats deel-
nemer 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.

8e toertocht 
met antieke tractoren

Op zaterdag 5 juli wordt alweer de 8e toertocht van Trekker Evenementen
Commissie "De Graafschap" gereden. Deze 8e toertocht voor antieke trac-
toren wordt door de mooie gemeente Bronckhorst gereden.

Directie en personeel mocht tijdens
het open huis op donderdag 17, vrij-
dag 18 en zaterdag 19 april jl. vele be-
langstellenden ontvangen en rondlei-

den. Daarnaast werd een drankje en
hapje geserveerd. Voor de kinderen
was buiten een waterbehendigheids-
spel opgesteld.

Het bedrijf, dat is gespecialiseerd in in-
stallatietechniek, bronboring en -be-
maling, waterbehandeling en pomp-
systemen, duurzame energie, berege-
ningstechniek en brandputten heeft
een nieuw pand betrokken. Zutphen-
Emmerikseweg 13b, 7227 DE Toldijk,
tel. (0575) 45 20 41, 
www.verheytoldijk.nl

Verhey Toldijk, de specialist op het gebied van installatie- en water-
techniek is verhuisd. Een ruimer, moderner en efficiënter gebouw werd
gerealiseerd slechts 100 meter van het oude pand. Daarnaast bestond het
bedrijf 25 jaar, dat werd in het nieuwe bedrijfspand gevierd.

Tijdens het Open Huis bij Verhey Toldijk werd een demonstratie gegeven van bronboren.

Zo zijn er meer wonderlijke uitspra-
ken en verhalen over die tijd.  Maar
hoe zat het dan wel?  Hoe hield men
de moed erin? Hoe overleefde je dan?
Want oorlog en bezetting is niet niks.
De tachtigjarige voordrachtskunste-
naar Peter Hoefnagels behoort tot de

laatste nog levende ooggetuigen. Op
zondagmiddag 4 mei 2008 om 15 uur
zal hij in het TheaterOnderdeMolen te
Linde vertellen van zijn ervaringen in
de Tweede Wereldoorlog en tijdens de
bevrijding.

Na Hoefnagels' voordracht zal er gele-
genheid zijn tot het stellen van vra-
gen. TheaterOnderdeMolen bevindt
zich aan de Lindeseweg 29 te Vorden.
De entreegelden dienen voor het
onderhoud en voortbestaan van het
monument de Lindese Molen.

Ooggetuige-verslag 
oorlog, bezetting en bevrijding
Onlangs zei een jonge enthousias-
te minister dat "de Nederlanders
openlijk hadden moeten proteste-
ren tegen de jodenververvolging".
Het zou de korste weg naar een exe-
cutie zijn geweest.

Dinsdag 6 mei a.s. bent u van harte
welkom op het spreekuur van de VVD
Bronckhorst. Misschien heeft u een
vraag, een probleem, of u zoekt een
oplossing of een luisterend oor. Tus-
sen 19.00 tot 20.00 uur kunt u terecht
bij deskundige raadsleden die klaar
zitten om u met raad en daad bij te
staan. Als inwoner van Bronckhorst

telt u mee voor de VVD! De eerstvol-
gende datum is dinsdag 6 mei bij het
gemeentehuis in Hengelo. Graag voor-
af aanmelden bij de secretaris, de heer
S.J. Roorda, tel. 0575-451726 of sjroor-
da@xs4all.nl
De volgende data zijn 9 juni, 8 septem-
ber, 6 oktober, 10 november en 8 de-
cember 2008.

Politiek spreekuur VVD voor 
inwoners Bronckhorst

De band is opgericht in 2001, toen
voornamelijk dialectrock spelend.
Het zal geen verassing zijn dat deze
muziekstroom in de regio in over-
vloed vertegenwoordigd is. Jajem pro-
beert zich daarom te onderscheiden
door ook het Engelstalige werk niet te
schuwen, waarbij afwisselend eigen
nummers en covers worden gespeeld.
Dat de band puur bestaat uit vrienden
voor het leven, is op het podium dui-
delijk zichtbaar. Onder het motto: 'stil-
staan is achteruitgang', proberen zij
keer op keer hun energie over te bren-
gen op het publiek, waardoor volgens
een kwadratische formule nog meer
energie bij de bandleden opborrelt. 

Dit maakt de show volgens vele bezoe-
kers leuk om naar te kijken. Kortom:'s
Middags Koninginnedag volgas Rock
'n Roll in café de Bierkaai te Baak. Ook
zijn er diverse andere evenementen.

Jajem bij de Bierkaai
Jajem is een rock 'n roll formatie
uit Hummelo en omstreken.

De tocht met een lengte van plm. 30
kilometer voert de deelnemers door
de prachtige omgeving. 
In verband met de nieuwbouw van
de Wildenborchse Kapel is de start

dit jaar vanaf "Taveerne De Wilden-
borcherhof", Wildenborchseweg 19. 

Gestart kan worden tussen 13.00 uur
en 14.00 uur. 

De kosten voor deelname is inclusief
een kop koffie met iets lekkers tijdens
een stop halverwege de route.

Fietstocht Wildenborch
Zondagmiddag 4 mei organiseert
de Kapelcommissie in de Wilden-
borch een familie fietstocht.

Hij is 7 jaar automonteur geweest en
heeft dus enige motorische kennis. En
aangezien hij wel eens wat anders wil-
de, leek hem de motorsport wel een
mooie nieuwe uitdaging. Na enkele
sollicitaties werkt Arjan inmiddels bij
het Hannspree Honda ten Kate Team
van Gerrit en Ronald ten Kate. Hij is
verantwoordelijk voor de Honda van
ex GP rijder Carlos Checa. Deze Span-
jaard rijdt dit seizoen voor het eerst in
de WK Superbike serie. Arjan heeft on-
dertussen al heel wat van de wereld
gezien: Quatar, Australië, Spanje.

Afgelopen weekend was de WK Super-
bike karavaan in Assen neergestreken,
zo ook Arjan Luimes. Het is voor hem
de 4e race als monteur van het team
en hij vindt het al met al een geweldi-
ge belevenis en heeft veel plezier in
zijn werk. Het was een succesvol week-
end voor het Honda Ten Kate team. In

de superbike klasse wist Carlos Checa
net voor de Duitser Mathias Neukirch-
ner een tweede plaats te bemachtigen.
Winnaar van deze race werd wereld-
kampioen Troy Bayliss uit Australië.
Checa moest in de tweede manche
van ver komen maar behaalde achter
Bayliss en de Japanner Noriyuki Haga
een fantastische derde plek.Luimes
was zeer tevreden met de behaalde re-
sultaten en het smaakt naar meer liet
hij weten.De race in de superstock
1000 werd gewonnen door Maxime
Berger eveneens uitkomend voor het
Ten Kate team. De mooiste race van de
dag werd eveneens een prooi voor het
team. 
De Austalier Pitt won de race voor zijn
Engelse teamgenoot Johny Rea. Deze
race was ongekend spannend met 10
man vechtend om de leiding. In dit ge-
weld werd Barry Veneman zevende.
Jurjen Uitterdijk pakte een zesentwin-

tigste plaats door een Hartelman ge-
tunde Yamaha. In het bij programma
wist HAMOVE rijder Bas Winkel een
mooie zesde plaats in de klasse super-
bike te pakken.

Arjan Luimes monteur bij topteam

Arjan Luimes had tot voor een paar jaar geleden niks met motorsport.
Totdat hij met buurtgenoot Barry Wassink en Bas Nijland eens meeging
naar een wedstrijd in de pocketbike klasse.(waar Barry in rijdt)

Arjan met links van hem de Spanjaard Carlos Checa. foto Henk Teerink

Open Huis Verhey Toldijk
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De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

Via deze advertentie willen wij iedereen bedanken voor de enorme belangstel-
ling bij de opening van “WOONHOEVE DE VELDKAMP” en alle leuke atten-
ties die wij hierbij hebben ontvangen.

“WOONHOEVE DE VELDKAMP”is geopend op:
maandag en woensdag 13.00 tot 17.30 uur dinsdag gesloten
donderdag en vrijdag 09.00 tot 17.30 uur zaterdag 09.00 tot 16.00 uur

Verder kunt u bij “Woonhoeve De Veldkamp”terecht na telefonische afspraak. Neem
hierover s.v.p. telefonisch contact op met één van onderstaande personen;
Bart Bouwens : 0651894149
Alex Sueters : 0653368682
Hetty Sueters : 0620034055 (Bloemsierkunst- en Workshops)

U treft bij Woonhoeve De Veldkamp een fraaie collectie aan:
• Binnenmeubelen
• Buitenmeubelen
• Meubelaccessoires
• Kroonluchters
• Bloemsierkunst

Op 10, 11 en 12 mei aanstaande (Pinksteren) treft u  “Woonhoeve De Veldkamp”met
een stand in het Promodorp van de Achterhoekse Paardedagen (tussen Zelhem en
Ruurlo). Gedurende deze dagen is ons bedrijf aan de Tentendijk 2 te Hengelo Gld.
gesloten.

Met vriendelijke groeten,
“Woonhoeve De Veldkamp”
Tentendijk 2
7255 LW Hengelo Gld.
e-mail: info@woonhoeve-develdkamp.nl
website: www.woonhoeve-develdkamp.nl

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder
Ons werk omvat in hoofdzaak onderhoudsschilderwerk.

Bel voor informatie (0575) 46 40 00 of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Bent u de Vakschilderdie wij zoeken?
Varsselseweg 20, Hengelo Gld.

Tel.: 06-53362300 / 0575-462892

heesterhof@planet.nl /www.deheesterhof.nl

Voor een enorme keuze en kwaliteit aan 
tuinplanten, fruitplanten, Buxus vormen, 
perkplanten en zomerbloemen. 
Ook voor aanleg en onderhoud.

Openingstijden ma./vrij. 13.00-17.00 uur en zat. de gehele dag. 

Konniginnedag geopend van 10.00 tot 17.00 uur

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
www.helminkmeubelen.nl

Vorden
Zutphenseweg 24 

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3 
Tel. 0545-474190

Profiteer nuProfiteer nu  van Jubileumprijzen

meubelen.nl

Vo
Zutp

Te
Eib

J.W. Hage
Tel. 

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

Knikarmschermen nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!WIT/CREME OF ANTRACIET

GEMOFFELD FRAME 
MET BUISMOTOR!

SOLIDE KNIKARMSCHERM 
MET WIT/CREME (RAL 9001) 

OF ANTRACIET (RAL 7016)
GEMOFFELD FRAME 

EN BUISMOTOR.
In diverse maten met doek 

in 24 actuele dessins.
Tijdelijk verlaagde prijzen 

inclusief BTW en
GRATIS MONTAGE! 

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o
www.helminkm

TTTTTOOOOOOTTTT 333000 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100%
KANS OP KRASKORTING!

000 NNOVEMBER A S

U kunt dunt deze korting beg besteden bij uw j uw aankaankopen in 2009in 2009.HH E L M I M
E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E RM O O I E R  B I JJ  U T H U  T H UU  T H U I SU I SI S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!
€100,-korting

,

blot
baassl tbassa lot
basssaslot
baasslbssssl

KKRRASRAS HI HIEIE WR UW KO KORTING��

uuuuuibileumKKraaub euubbuuuuuuubibi leumibibib leleumumub eubb eeubbbbuuuuu KKKbKKraabKKKrraabKKrabKKKrraa

Tijdelijk verlaagde prijzen
inclusief BTW en

GRATIS MONTAGE
JuJuJJJuuuJJJ        50 jaar        50 jaar

Helmink Helmink 
  Meubelen!  Meubelen!

2E PINKSTERDAG GEOPEND VAN 11 - 17 UUR

Breedte Uitval JUBILEUMPRIJS
250 cm  200 cm Nu  998,-
300 cm 250 cm     Nu  1200,-
350 cm 250 cm Nu  1259,-
400 cm 250 cm Nu 1307,-
450 cm 250 cm Nu 1349,-
500 cm 250 cm Nu 1415,-
550 cm 250 cm Nu 1446,-

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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE ACHTERHOEK?

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

Informatie?  avk@weevers.nl
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Na 27 jaar is het Wild Eten in de
Achterhoek van een lokaal tot een
nationaal en internationaal begrip
geworden. Uit heel Nederland,
maar ook vanuit Duitsland en Bel-
gië komen mensen, die houden
van gezelligheid en lekker eten, in
de periode van medio oktober tot
eind december naar de Achterhoek
om in één van de 27 deelnemende
restaurants in de Achterhoek te ge-
nieten van regionale Achterhoekse
specialiteiten. 

Wild staat daarbij in het tongstrelen-
de middelpunt.
De Achterhoek is het hele jaar ‘open’
voor bezoekers, alleen de gasten zul-
len in de gastvrije Achterhoek tijdens
alle vier jaargetijden weer een anders
getinte vakantiestreek vinden. De
kleurrijke herfst, de flarden mist tus-
sen de bossen en over de weilanden en
onbegroeide akkers vormen samen
met de diepgekleurde bomen een
herfstschouwspel van topformaat.
Met laarzen of stevige schoenen aan is
een flinke wandeling dan onvergete-
lijk. De fietsen staan trouwens in het
najaar niet op slot en ook op een twee-
wieler is het dan heerlijk genieten van
de rijke en afwisselende natuur en de
frisse lucht.
Activiteiten in de tintelende Achter-

hoekse openlucht maken dorstig en
hongerig. Dan is het goed toeven in
één van de 27 Achterhoekse wildres-
taurants, waar de rijkdom van de na-
tuur in een andere dimensie te vinden
is. In de restaurants, die deelnemen
aan Wild Eten in de Achterhoek, staat
wild in het najaar prominent op de
kaart. Iedere kok stelt zijn eigen menu
samen en gebruikt daarbij heel veel
creativiteit om de wildgerechten zo
creatief mogelijk te serveren. Wat bij-
voorbeeld te denken van een duiven-

bouillon met gebakken duivenborst
en gesmolten eendenlever? Of een
huisgemaakte wildpaté met haasfilet
en een compote van rode uien? Een
met trompettes noires gevulde filet
van fazant met romige zuurkool is
evenmin te versmaden. Maar ook de

meer traditionele hazenpeper en fa-
zant met zuurkool staan op diverse
menukaarten. Culinair genieten staat
altijd voorop.
Alle deelnemende restaurants schen-
ken bij hun menu wel allemaal dezelf-
de wildwijn. Dit jaar hebben koks en
restaurateurs na uitvoerige wijnproe-
verijen als wildwijn 2007 de Viña
Alempué Carmenère Reserva aange-
wezen. Een Chileense wijn uit een
wijngaard, waarvan een Nederlander
eigenaar is.
Een gepassioneerde Nederlander werd
in 1986 verliefd op een bepaalde
streek in Chili, waar hij in 1999 met
een andere Nederlander de winery
Viña Alempué begon. Er werd een
nieuwe winery gebouwd, die met de
modernste apparatuur werd uitge-
rust. De carmenère is de unieke druif,
waarvan de intens fruitige en donkere
wijn is gemaakt. In smaak en geur zit-
ten vleugen van donker fruit en spece-
rijen als kruidnagel en zwarte peper.
De Franse eikenhouten vaten waarin
de wijn is ‘opgevoed’ geven de Alem-
pué Carmenère Reserva een elegante
smaak van vanille. De balans tussen
de rijpe tannines, zuren en eikenhout
maakt deze wijn tot een uitstekend be-
geleider van wildgerechten.Veel hotels hebben al dan niet in sa-

menwerking met de wildrestaurants

één- of meerdaagse arrangementen. Er
is bijvoorbeeld een zesgangendiner
met overnachting, ontbijtbuffet en
herfstwandeltocht of koetsentocht
met verrassingen mogelijk. Maar ook
een dagarrangement met huifkar-
tocht, boswandeling en wildgourmet
behoort tot de mogelijkheden. En wat
te denken van een culinair verwenar-
rangement? Er zijn zelfs bijzondere
wijnarrangementen om iedere wild-
soort optimaal tot zijn recht te laten
komen.
Alle informatie over Wild Eten in de
Achterhoek staat in de gratis wildbro-
chure, die bij de grotere VVV’s en bij
het Achterhoeks Bureau van Toeris-
me, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen te
krijgen zijn. Meer informatie ook op
www.vvvachterhoek.nl en www.wilde-
tenindeachterhoek.nl.

Verwennerij in herfst en winter

Het Gelderse Hengelo is al vele
eeuwen een waar paardendorp.
De paardenmarkten van Hengelo
waren in heel Europa bekend. 

Totdat de mechanische paarden-
krachten op de agrarische en andere
bedrijven hun intrede deden. Toen
verloren de markten van Hengelo
langzaam maar zeker aan uitstraling.
In de jaren vijfitg en zestig van de vo-
rige eeuw weerden er uiteindelijk
nog maar enkele paardenmarkten
per jaar gehandhaafd.Toch is Hengelo een paardendorp ge-

bleven. Toen de markten dreigden te
verdwijnen wist de marktvereniging
belangrijke paardenkeuringen in
Hengelo te krijgen. Ook de afgelopen
zomer vonden diverse keuringen op
het terrein De Hietmaat plaats. Een
ander aspect is de samengestelde
menwedstrijd, die de vereniging van
het aangespannen paard “In Stap en
Draf” jaarlijks organiseert. Op 13 en
14 oktober worden er weer menwed-
strijden op De Hietmaat gehouden.

Deze wedstrijden bestaan uit drie on-
derdelen: dressuur, vaardigheid en
marathon. Er hebben zich al meer
dan negentig aanspanningen inge-
schreven en volgens de organisatoren
zal dat aantal nog wat stijgen. Onder
de aanspanningen zijn enkel- en
tweespannen, tandems en vierspan-
nen. Op 14 oktober om 8.00 uur be-
gint de marathon; de laatste deelne-
mer voor deze wedstrijd zal om onge-
veer 16.00 uur de finish bereiken. Op
het terrein zijn diverse stands en op
een afgescheiden veld kan de jeugd
zich vermaken met onder meer rare
fietsen en skelters.

Menwedstrijd in paardendorp
Het historische stadshart van Zutphen
staat op zondag 7 oktober in het teken
van de Nationale Bokbierdag. Vrijwel
alle grote en kleine brouwerijen uit
Nederland presenteren hun Bokbier
2007 aan het grote publiek. Dit jaar
wordt het evenement voor de elfde
maal gehouden. 

Verdeeld over de markten in hartje
binnenstad staan drie podia, waarop
diverse artiesten optreden. De traditio-
nele optocht met oude bierkarren en
historische voertuigen telt meer deel-
nemers dan ooit tevoren. Onder de
deelnemers zijn ook dit jaar veel koet-
sen en bierkarren, die veelal worden
voortgetrokken door prachtig opge-
tuigde paarden.

De Bokbiermarkt wordt om 13.30 uur
officieel geopend. Vanaf dat moment
kunnen de liefhebbers het nieuwe
donkere gerstenat proeven. In totaal

worden er twintig verschillende soor-
ten bokbieren getapt, waaronder be-
kende merken als Grolsch, Heineken,
Bavaria en Amstel, maar ook minder
bekende soorten als Bokbier uit de
Zutphense Hanze-Stadsbrouwerij. 

De optocht vertrekt om 14.00 uur van-
af bedrijventerrein De Mars. In de bon-
te stoet, die zich door de Hanzestad
slingert, zijn veel historische voertui-
gen te zien. De oude bierkarren van on-

Nationale Bokbierdag: Puur genieten voor jong en oudder andere Grolsch, Bavaria, Heineken
en Brand zijn een lust voor het oog. In
de optocht lopen diverse twee-, vier- en
zesspannen mee. Muziekkorpsen uit
de regio maken het plaatje compleet.

De Bokbiermarkt wordt gehouden van
13.30 tot 19.00 uur op de Zaadmarkt,
Houtmarkt en Groenmarkt in Zut-
phen. De toegang is gratis. Voor meer
informatie: www.bokbierdag.nl

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp

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

‘Wij zoeken collectanten!’

Astrid Joosten, ambassadeurAstrid Joosten, ambassadeur

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Citroën Xsara Picasso
1.8I 16V Picasso Plaisir, 07-2001

77.000 km € 9.250,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-

Daihatsu Terios 1.3 16V 5DR SXE 4WD 09-1999 80.000 km € 7.950,-

Ford Focus 1.4 16V 55KW Wagon 02-2002 104.000 km € 9.750,-

Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-

Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 5.950,-

Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 5.250,-

Opel Agila Z1.0XEP 12V Enjoy 01-2006 8.500 km € 7.950,-

Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-

Opel Zafira Z2.2SE 16V Elegance 06-2002 111.000 km € 12.750,-

Peugeot 307 SW XSI 2.0-16V 03-2006 22.000 km € 22.750,-

Skoda Fabia 1.4 63 KW 16V Classic 03-2004 45.000 km € 8.500,-

Suzuki Swift 1.0 3-drs Eco 05-2002 51.000 km € 4.750,-

Toyota Corolla 1.4 16V VVT-I Wagon 04-2003 58.000 km € 10.950,-

Toyota Yaris 1.3 16V VVT-I 3DR Luna 01-2001 112.000 km € 7.950,-

Volkswagen Golf 1.9TDI 74KW Var. Oc. 09-2003 179.000 km € 10.250,-

Volkswagen Lupo 1.4 44KW Comf.Line 02-2004 29.000 km € 8.250,-

Volvo V70 2.4 170PK AUT5 08-2000 112.000 km € 17.950,-

Autobedrijf
Melgers

Renault Scenic 1.6 16V blauw 2000

Renault Scenic 1.6 16V zilver 1999

Opel Astra 5-drs. zwart met. 2001

Opel Astra 5-drs. zilver 1999

Opel Omega 2.5 DTI zwart met. 2000

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

Daihatsu
Gran Move

blauw met., bj. 1998

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Opel Corsa 1.2
2002, blauw,
170.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Mitsubishi Space Star 1.3 1999 groen 206.000 km
Renault Megane 1.6 16V 2004 blauw 52.500 km
Peugeot 206 1.4 Gentry 2001 zilver 72.000 km
Peugeot 205 1.4 1996 groen 184.000 km
Volvo 440 2.0 1997 rood 203.000 km

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

Volvo V70 2.5 LPG 1999 € 10.950

Volvo V70 2.4 2001 € 13.950

Volvo V70 2.4 D5 automaat 2003 € 21.950

Volvo S70 2.5 1997 € 5.950

Citroën Picasso 1800 luxe 2003 € 10.950

Toyota Avensis 2.0 Verso 2003 € 17.950

Opel Agila 1200-16V Elegance 2000 € 4.950

Opel Corsa 1200-16V MAXX-COOL 2004 € 8.950

Opel Astra 1600 5-drs. comfort 2002 € 9.950

Opel Astra 1600 5-drs Automaat 1998 € 4.950

Opel Zafira 1600 Elegance 2001 € 10.950

Opel Omega 2200 automaat 2000 € 6.950

Opel Omega 2000-Station Luxe 2000 € 6.950

Ford Galaxy 2.0 MPV 2004 € 17.950

Nissan Pick-up King-cab 2003 € 10.950

Renault Scenic 2.0 Buss.line 2007 € 25.500

Renault Scenic 1600 MPV 1999 € 5.950

Peugeot 307 1600 5-drs 2002 € 9.950

Peugeot 406 1800 automaat 2002 € 7.950

Opel Astra
1400-16V Sport, 2004

€ 13.950,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 307 SW 1.6 Prem. Navigatie 04-2007 d.blauw 14.000 km 
Peugeot 407 2.0 XS 5-2006 grijs 30.000 km
Peugeot 106 1.1 3drs 2-1997 rood met. 137.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation 1-1998 rood 75.000 km
Fiat Punto 1.1, centr. vergr. 12-1996 groen met. 160.000 km
Nissan Almera, 1.6 16V, airco 2-1996 rood met. 90.000 km

Peugeot 306 1.6
4-drs. XT, 4-2000,

airco, rood met., 55.000km

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-
Citroën Berlingo 1.9D 600 Commerce 07-2001 190.834 km € 4.500,-
Citroën Xsara Picasso 1.8i 16v Picasso 05-2001 121.501 km € 10.500,-
Citroën ZX 1.8I 16V SX Break 02-1997 155.000 km € 3.750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW 5D GHIA 10-1998 197.901 km € 4.950,-
Hyundai Atos 1.1I Dynamic Version Prime 06-2000 86.479 km € 4.950,-
Mitsubitsu Carisma 1.6I Classic Hatchb. 04-2000 107.809 km € 4.350,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Enjoy Airco 06-2001 98.862 km € 5.950,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 15.500,-
Peugeot 307 X-line 110 03-2006 20.678 km € 15.600,-
Renault Scenic 1.6 16V Dynamique Luxe 07-2003 85.716 km € 12.900,-
Renault Twingo 1.1 03-1998 100.370 km € 3.150,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 55.000 km € 11.200,-

Peugeot 206 SW XS JBL 

1.6-16V, 03-2003,

90.980 km € 11.250,-Aan
bi
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Lankhorsterstraat 28 - Wichmond
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

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

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

ing. Dirk van der Houwen
Makelaardij

Verkoop, aankoop, taxaties van woningen 
en bedrijven. E-labels voor woningen.

T: 0575-555582 te Vorden
www.dirkvanderhouwen.nl
lid VBO-Makelaar

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

G O L F B A A N  ‘ T  Z E L L E

Gevraagd voor het onderhoud van de afd. Horeca

INTERIEURVERZORGSTERS

De werktijden zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur.
Voor informatie kunt u zich wenden tot

Mevr. Garritsen van Amerongen, tel. 0575 467770.

Afd. Horeca / ML F&B
Vierblokkenweg 1

7255 MZ Hengelo Gld.
Tel.: 0575-467770  

E-mail: mlbeverage@hetnet.nl

Ordelman & Dijkman B.V.
is een onderdeel van de
VLo-Installatiegroep 
met vestigingen in:
• Rijssen
• Hengelo Gld
• Enschede
• Emmen
• Nijverdal
• Wijchen
• Zwolle

Als zelfstandige vestiging
worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd.
• CV installaties
• Luchtbehandeling
• Gas- en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers
behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagement

Het totale personeelsbestand
van de VLo-Groep bedraagt
ca. 225 medewerkers(sters).

www.vanlosser.nl

I.v.m. groei van ons bedrijf zijn wij 
op zoek naar een:

Werkvoorbereider/Tekenaar
Die zelfstandig projecten kan voorbereiden en
installatietechnisch uitwerkt.

Wij vragen van je:
• MIT-diploma, of door ervaring verkregen.
• Ervaring met AutoCAD 

(of gelijkwaardig tekenprogramma).
• Goede technische, communicatieve 

en sociale vaardigheden.

Tevens hebben we nog plek voor een aantal
gemotiveerde 

Loodgieters en CV monteurs 
die een nieuwe uitdaging willen aangaan binnen
ons bedrijf.

Wij bieden je:
• Een goed salaris
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een prettige werksfeer
• Studiemogelijkheden.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met
dhr. G.W. Dijkman te bereiken onder tel.nr. 0575-461285.

Sollicitaties kun je richten aan: 
Ordelman & Dijkman Installaties, 

T.a.v. dhr. G.W. Dijkman
Postbus 65, 7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres: Zelhemseweg 30
E-mail: dijkman@o-d.nl / Internet: www.o-d.nl

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

SPAAR VOOR EEN GRATIS 2E KAARTJE: GEWOON BIJ AH HENGELO

GROLSCH PIJPJES

krat 24 flesjes nu 8.49

AH SHOARMAVLEES OF
GYROSREEPJES

kg nu 3.99

ALLE NIVEA
PRODUCTEN

o.a. douche-shampoo
3 flacons à 250 ml

2+1 G2+1 G RRAATTIISS

KONINGINNEDAG WOENSDAG 30 APRIL
GEOPEND VAN 8.00 TOT 17.00 UUR

AH ORANJE TOMPOUCES

4 stuks 2.29

HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 1 MEI GESLOTEN

PAMPERS LUIERS
3 pakken naar keuze

van 29.97 voor 22.50

AH GROTE
AARDAPPELEN
zak 10 kg

nu 3.39

ROSÉ WIJNEN
2E FLES HALVE PRIJS
o.a. Lancers Rosé
2 flessen à 0,75 cl

van 7.98 voor 5.98

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag


