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Archeologische vondst in Vorden?

Pre- historische boerderij op terrein achter de Smidstraat en Tegeltoko?

Zoals bekend heeft Pro Wonen plannen om aan de Smidstraat o.m. een
appartementencomplex voor ouderen te bouwen. Om de plannen op dat
terrein uit te voeren, is het verplicht om in verband met een wijziging van
het bestemmingsplan, een archeologisch onderzoek uit te voeren.

Henk Mulder van Pro Wonen: 'Er is
middels boringen een eerste steek-
proef gedaan. Daarna zijn er bij een
vervolgonderzoek achter de woningen

6 t/m 16 aan de Smidstraat vier sleu-
ven gegraven. Daarbij zijn verkleurin-
gen in het zandpakket aangetroffen
die mogelijk op een pre-historische

boerderij duiden. Op dit moment lig-
gen de resultaten van dit onderzoek
bij de provinciale archeoloog die een
oordeel zal geven wat het vervolgon-
derzoek moet zijn. Nadat in maart de
woningen 6 t/m 16 zijn gesloopt, zal
direct daarna het archeologisch on-
derzoek worden vervolgd', zo zegt
Henk Mulder.

Vordens mannenkoor organiseert
middag gezellig zingen

Zondagmiddag
22 februari in De Slof

Het Vordens Mannenkoor wil ie-
dereen laten meemaken hoe fijn
het is om te zingen. Na t uu rl ij k. zin-
gen is in, kijk maar naar Koren-
slag. Daar zie je hoezeer mensen
genieten van het zingen in een
koor.

Toch hebben velen wel drempelvrees
om ermee te beginnen. Maar zaterdag-
middag 14 maart kan iedereen, jong
en oud, in het Dorpscentrum in Vor-
den over de drempel stappen.

Er is een gevarieerd programma van
workshops onder leidingvan Irma ten
Brinke (docente stemvorming van het

chtbij
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Provincie Gelderland,
dichterbij dan je denkt

VMK), Ivette van Laar (docente zang
aan de Muzehof in Zutphen en gespe-
cialiseerd in zingen met kinderen) en
Frank Knikkink (dirigent van het
VMK).

U kunt dan kennis maken met stem-
vorming, zangtechniek en het zingen
in een koor; er is een speciaal kinder-
programma. De middag eindigt na-
tuurlijk in een optreden.

Het Vordens Mannenkoor organiseert
deze middag als onderdeel van een
grote ledenwervingsactie. Het gaat
goed met het koor, zegt Willem Drok,
secretaris van het koor.

Onze leden komen vooral uit Vorden
en Wichmond, Hengelo en Keijen-
borg. Enkelen ook uit Steenderen,
Ruurlo, Zutphen, zelfs Deventer en
Doetinchem. De meesten zijn al jaren
lid en willen de gezellige repetities op
maandagavond niet missen. Maar er
stoppen ook af en toe mensen en dus
hebben we nieuwe leden nodig.

We hopen dat te bereiken door nu ie
dereen in Vorden en omgeving die van
zingen houdt een leuke middag bie-
den.

Dus kinderen, sleep je ouders mee; va-
ders, kom gerust en neem je kinderen
mee; dames, geef je man het zetje dat-
ie nodig heeft!

Orange Maplewood is ontstaan uit
de talentvolle jonge Lochemse
band "Vlcious Cirde". Doordat en-
kele leden gingen studeren in Gro-
ningen is deze band opgeheven.
Duncan Daalmeijer (drums) en Jor-
dy Sanger (lead guitar) zijn daarom
opzoek gegaan naar nieuwe band-
leden.

Rik Vegter (bass/vocals) en Koen Dijk-
stra (rythm guitar) werden gevonden
en samen vormen zei vanaf september
2008 de formatie "Orange Maple-
wood".
Ze spelen een mengeling van Jimi
Hendrix, Queens Of The Stone Age,
Oasis, Rolling Stones, Herman Brood,
covers en eigen werk.

Een citaat van hun optreden (7 februa-
ri jl.) in Lochem: "Duncan Daalmeijer
liet een sterk staaltje dramwerk zien
en ging helemaal in zijn muziek op.

Ook Koen Dijkstra, Rik Vegter en Jordy
Sanger speelden de sterren van de he-
mel".

Binnenkort neemt Orange Maple-
wood zijn eerste Cd op in de Flamingo-
studio's in Lochem.

VAMCDe
Graafschaplijders
De VAMC IV Graafschaprijders or-
ganiseert zondag 22 februari een
Midwinterrit (oriëntatierit) met
een lengte van circa 50 kilometer.

De rit is uitgezet door Harm Cortum-
me. Start en finish zijn bij het club-
gebouw aan de Eikenlaan. Daar kan
men zich vanaf 13.00 uur inschrijven.
De eerste deelnemer vertrekt om 13.30
uur.

JAARVERGADERING
De Vordense auto- en motorclub
VAMC De Graafschaprijders'houdt
woensdagavond 18 februari in het
clubgebouw aan de Eikenlaan haar
jaarvergadering. Bij de bestuursverkie-
zing zijn de aftredende leden Jan Slag-
man, Gerben Vruggink en Erik Klein-
reesink herkiesbaar.

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Rabobank: 3664 02 374

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten :
Fam. Velhorst
HetWiemelink11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet:
www.contact.nl
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Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c

:: PLUS:: PLUS
Speciaal voor Hengelo en omstreken:

• GratiS toegangskaartjes voor de "schaatsbaan" die

in de krokusvakantie achter de kerk zal staan, (kijk in de winkel v.d. info)

• Kilo Varkensrollade € 3.99

• 3 Maestro Pizza's € 3.00
• Heerlijke Verse Carnavalsvlaai € 4.99
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t

Plus Service is b.v.: Wij bezorgen uw
boodschappen thuis of bestel uw

boodschappen online, via www.plus.nl!
Alleen bij

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

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000 1



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Gez.
Zangdienst "Vorden zingt" in de Dorpskerk, dhr. G. Bek-
king mmv gospelkoor Metanoia

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur ds. A.P. de Graaf, Beekber-
gen. 19.00 uur Gez. Zangdienst " Vorden zingt" in de
Dorpskerk, dhr. G. Bekking mmv. Gospelkoor Metonia

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 februari 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 februari 10.00 uur Woord- en communieviering,
mmv. Dameskoor

R.K. kerk Vïerakker
Zaterdag 21 februari 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 22 februari 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

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

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

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

Brandweer, tel. 112

Politieteam Brondkhorst
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 33".
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

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

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

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

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

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

Wooncorporatie Pro Wonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
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 tariep.
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

Terminale thuiszorg
'Noaberhulp' tel. (0575) 54 33 66.

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

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

• De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.
• 20-21-en 22 Februari Kra-
nenburgs Carnaval in grote
feesttent. Terrein SV Ratti
• Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
1311
• Kranenburgs Carnaval: 20
feb: playbackshow 22 feb:
groot Carnavals bal met ont-
hulling Prins. 22 feb: kinder-
carnaval om 14.30 en Kas
Bendjen en Blinde ED
• Verhuist van Berend van
Hackfortweg 41, 7251 XB
naar: Burgemeester Gallee-
straat 57, 7251 EA Vorden.
Per21febr.
G. Wullink-Bovenschutte.
• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen,tel(0575)552916,
(06)51 601516.

ETJ-Wrtgoedservice
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

Afslanken, fitter, gezonder?
Simpel, gemakkelijk en
snel resultaat inclusief
persoonlijke coaching.

Mw. Bruggink
0575 - 46 32 05.

Te huur mooie

vakantie bungalow

met overdekt terras.

Prima fiets en wandel
omgeving in Twente.

Info: tel. (0541) 62 65 78
Denekamp

Heeft u last van
mollen / woelratten

In tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

Het voorjaar komt eraan
we zetten de bloemetjes buiten

ij Besse//>?>f

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

Vlaai v/d week
Appel-citroenvlaai

€ £*Wj

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren bus € 4,75

Weekend-knallers

Vicorn-Mueslyslofje
met appel €

Suikerflats € 2,95

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

Van uw oude trouwring maken wij een
modem sieraad. Atelier Henk Eggersman.
Beelden in brons, reparaties, goud en zilver.
Burgemeester Galleestraat 8 in Vorden.
wo./za. 10.00-17.00 uur tel. 0575-550725

Yunio zoekt enthousiaste

OVERBLIJFKRACHTEN

Voor de tussenschoolse opvang op
O.B.S. De Steenuil in Steenderen en
O.B.S De Dorpsschool in Vorden.

Geïnteresseerd?
Wanneer je interesse hebt of meer infor-
matie wilt, kun je contact opnemen met
de regiocoördinator tussenschoolse
opvang: Wilma Faber, tel. 06-30411369,
e-mail: w.faber@yunio.nl

Informatie over Yunio tref je aan op
www.yunio.nl

Dagmenu's
18 t/m 24 februari 2OO9

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 18 februari
Kippensoep / Spies de Rotonde met pepersaus, aard-
appelen en rauwkostsalade.

Donderdag 19 februari
Stamppot andijvie met spekjes en speklapjes, jus en
zuurgarnituur / yoghurtfriss... met slagroom.

Vrijdag 20 februari
Mosterdsoep / Pangafilet met rode pesto saus, pasta
en rauwkostsalade.

Zaterdag 21 februari (alleen ophalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met ham en kaas over bak-
ken, aardappelen en groente / IJs met slagroom.
Maandag 23 februari
Tomatensoep / Spies Hawai met kip en ananas, groen-
ten en gebakken aardappelen.

Dinsdag 24 februari
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs
met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (O575) 55 15 19

Ook ó la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
,^-~. lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

J Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
/oÓx 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



• We zijn trots met de geboorte van onze zoon en
mijn broertje

Una Margaretha

Bart is geboren op 3 februari 2009,
weegt 3430 gram en is 49 cm lang.

Justin Delsink
Julia Delsink-Riefel
Thomas

Koningsweg 26a
7255 KR Hengelo Gld.

Dit wondertje zo
Lief en klein,

Maakt dat we nu met zijn drieën zijn.

Geboren op 7 februari 2009.
Zij weegt 3670 gram en is 51,5 cm lang

Edwin Schouten &
Nicole te Linde

Burg. Leenstraat 4
7242 AB Lochem

Wij melden u met vreugde dat er op 12 februari
2009 om 22.28 uur bij ons een meisje is geboren.

Haar voornamen zijn:
Hermina Juüanne

Roepnaam:

Julia
Zusje van Reur en Lucas
Dochter van André en Ria Hissink-Kapper

Toverstraat 14
7223 LP Baak
Tel.: 0575 - 44 13 05

Leef je droom...

Op een hoogtepunt in zijn leven is van ons heen-
gegaan onze lieve zoon, broer, zwager, oom en
geliefde

Steven Eckhardt

* Vorden
16 maart 1972

t Nieuw Zeeland
9 februari 2009

Jopie en Joep

Onno en Brigitte
Marijn

Thijs

Dorien en Richard
Gijs

Babs

Wilhelminalaan 4
7251 EN Vorden

Steven is nog niet thuis, waardoor wij nog geen ze-
kerheid hebben over de datum en tijdstip van sa-
menzijn en crematie. Dit zal later in de Stentor en/of
het Contact bekend worden gemaakt.

Pure liefde,
voor altijd in vrijheid verbonden.

je Babsje

Goeie reis Stevie

Riek & Ger

Vol ongeloof en intens verdrietig moeten wij af-
scheid nemen van onze lieve neef

Steven Eckhardt

door een noodlottig ongeval tijdens een sight-
seeing-vlucht boven "zijn paradijs".
Jouw uitroep: „waart oeü!" en andere bijzondere
uitspraken zullen wij voorgoed missen.

Zelhem Fam. J. Bikkel
Zelhem Fam. A. Groot Jebbink
Vorden Fam. J. Groot Jebbink

Vorden, 9 februari 2009.

Woorden hebben we niet.
Tranen wel.

Dag lieve Steven

Peter en Coby Eckhardt
Annemieke'x? Pascal en Casper
Roelands Eckhardt

Vorden Wezep

Zondagochtend fietsen

Nooit meer hetzelfde

Ernst, Miranda
Marcel, Marieke
Onno, Brigitte

Richard, Dorien
Riek, Ger

Tonnie, Agnes

Steven

We zullen je missen.

Ernst en Miranda

Steven

Je bent een topgozer. Als vriend en collega.
Wij zullen je missen.

Schildersbedrijf: Eduard Besselink
Frans Berentsen
Gerrit Wenneker
Guido Mullink

Wij-wensen de familie veel sterkte toe dit verlies te
dragen.

Wij verliezen een oprechte, dolgekke, spontane,
gevoelige, lieve vriend.

Steven we zullen je missen

Gerrit Wenneker
Miranda Sessink
Jamie t
Dylan

Wij wensen de familie veel sterkte toe dit verlies te
dragen.

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van onze
vriend

Steven Eckhardt

Wat in onze herinnering blijft is jouw lach, jouw
vrolijkheid en aanwezigheid. Samen motorrijden en
op vakantie, sporten, uitgaan en samen werken.
Wij hebben veel samen gedaan....
Steven, je genoot van het leven, bedankt voor alles
wat je ons hebt gegeven.

Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte,
kracht en liefde toe om het verlies van Steven te
verwerken.

Pim, Delia
Brent en Noor van Zeeburg

Steven,

Dank voor de geweldige vakanties.
Van Vorden tot Tsjechië,
Van Noorwegen tot Italië.
Samen motorrijden door Europa,
Genietend van de natuur, fotograferen en
chocolade-ijsjes.
Wij zullen er het beste van maken met
nieuwe reizen,
Helaas ben jij nu alleen op reis gegaan...

Jarno en Jorrit

Door een noodlottig ongeval, tijdens zijn droomreis
door Nieuw-Zeeland, is onze „buurtvriend"

Steven Eckhardt

niet meer in ons midden.

„De herinnering blijft"

Familie Bielderman
Familie van Biljouw
Familie Norde
Familie te Velthuis

Vorden, 9 februari 2009

Nooit meer samen ijs halen,
Nooit meer samen 3 schepjes drinken,
Nooit meer samen...

Lieve Steven

We zullen je verschrikkelijk missen!

Marcel, Marieke & Rnn

A special friend passed away.
A piece of our heart is missing.
Thanks mate!

Steven

Adelaide, Australia

Mike & Nicole

Je hield van reizen.
Je wou graag de wereld zien.
Helaas werd deze droomreis voor jou de laatste.
Nu kun je de wereld van boven bekijken.

Arjan & Daisy
Brian & Erika
Frank & Anouk
Erik & Martine
Erwin & Evelien

Vervolg familieberichten zie elders.

Hoe om te gaan met de overgang!
Voor het maken van een afspraak
voor een consult of meer informa-
tie, kunt u contact opnemen met

José Ia Croix,
overgangsconsulente

Toverstraat 7, Baak, tel. 560381
www.overgangsconsulente.com

WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen:
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht
van extra edities
en bijlages

drukker i j Weevers
Nieuwstad 30,

7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

...door uw gift
op giro 6640

lTVA ART V R Z O R G I N G

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar '&

W~
Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriet Klein Geltink-ten Arve

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen
website: www.eppinkruiterkamp.nl
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl



Enige en Algemene Kennisgeving

Van buiten soms opstandig
Van binnen soms in verwarring

Stil en zacht is van ons heengegaan onze moeder
en oma

Johanna Cornelia Bannink-Walther
An

weduwe van Hendrik Jan Bannink

* 14 februari 1922 110 februari 2009

Wij danken de medewerkers van het wooncentrum
Sensire - de Wehme voor hun liefdevolle verzorging.

Spijkenisse: Jos Bannink
Marga Bannink-Kok

Bas en Yvonne
Roei en Freek

Colmschate: Gerrit Jan Bannink
Dita Bannink-Adolfs

Mark en Mariska
Kris en Bram

Maarten en Martine
Sa/7? en Giel

Tom en LJnda

Correspondentieadres:
P. Reichholtstraat 16
7429 AS Colmschate

Overeenkomstig de wens van moeder heeft de
crematie in familiekring plaatsgevonden.

Je wilde heel graag bij ons blijven
en je hebt gevochten zolang het kon
maar deze strijd was niet te winnen
voor ons blijft de vraag, waarom
zeg nooit: het is voorbij
slechts je lichaam werd van ons afgenomen
niet watje was en ook niet watje zei

Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd
niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met
hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, pa en
trotse opa

Bennie Klein Gunnewiek
echtgenoot van Hermien ten Have

* 22 mei 1944 113 februari 2009

Hermien Klein Gunnewiek-ten Have

Ruth en Pascal

Ralph en Esther
Fenna

Eikenlaan 7
7251 LT Vorden

We bedanken dr. Haas, dr. de Jong, Sensire en
Noaberhulp voor hun inzet en zorg.

De gezongen uitvaart vindt plaats op woensdag 18
februari om 11.00 uur in de Christus Koning kerk te
LJevelde met aansluitend de begrafenis.

Bedroefd en met veel verdriet hebben wij kennis
genomen van het overlijden van onze zeer gewaar-
deerde vriend en medewerker

Bennie Klein Gunnewiek

Als lid van de technische ploeg was Bennie zeer
nauw betrokken bij de instandhouding van de
Antonius van Paduakerk, doelstelling van onze
stichting. Wij zullen zijn intense en warme betrok-
kenheid bij ons museum missen.

Wij wensen zijn vrouw Hermien en (klein)kinderen
veel kracht en sterkte bij het verwerken van dit ver-
lies.

Bestuur en vrijwilligers van het Heiligen-
beeldenmuseum en de Stichting Vrien-
den van de kerk op de Kranenburg.

Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Herinner mij hoe ik was
toen ik alles nog kon

Heden is rustig ingeslapen in zijn vertrouwde
omgeving

Antoon Evert Jan Brinkerhof

gehuwd geweest met HJ. Hartsuiker 117 april 1963
levenspartner van M.Th. Haverkamp-Jansen

t Vorden
14 februari 2009

Vorden: M.Th. Haverkamp-Jansen
Ruurlo : Herman Brinkerhof in herinnering
Ruurlo : Marijke en Han Lusink-Brinkerhof

Warnsveld : Willy en Henk Reverdink-Haverkamp
Vorden : Gerrie en Henk Groot Roessink-Haverkamp

Winterswijk: Jannie en Joop Groot Nibbelink-Haverkamp
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, Willem Alexanderlaan 11
"Albershof"

Correspondentieadres:
M.J. Lusink-Brinkerhof
Wiersseweg 33
7261 AA Ruurio

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op donderdag 19 februari om
11.00 uur in de Dorpskerk aan de Kerkstraat te Vor-
den. Hier kunt u van 10.30 tot 10.55 uur afscheid
van hem nemen.

Aansluitend aan de afscheidsdienst is er tot 13.30
uur gelegenheid tot condoleren in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Overeenkomstig zijn wens zal de begrafenis in
besloten kring plaatsvinden.

"Een gewone vrouw, een bijzondere vrouw,
gewoon een bijzondere vrouw."

Bedroefd geven wij u kennis, dat toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, op de leeftijd van 87
jaar mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, oma
en oma-oma

Willemina Johanna
Wassink-Mennink

Mies

echtgenote van Jan Wassink

Jan Wassink

Jan Wassink
Yvonne Wassink-Koers

Wim Wassink

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 16 februari 2009
De Wehme, Nieuwstad 32

Correspondentieadres:
De Steege 14, 7251 CM Vorden

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers
van de Wehme, dr. Haas en dr. de Jong voor de
goede zorg.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op
vrijdag 20 februari van 19.00 tot 19.30 uur in het Uit-
vaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden op zaterdag 21 februari om 11.00
uur in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te
Vorden.

Gelegenheid tot afscheid nemen voorafgaand aan
de dienst vanaf 10.30 uur.

Na de begrafenis kunt u de familie condoleren in
het Uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4a te Vorden.

Indien u geen uitnodiging mocht hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Herbalife de perfecte
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde
werkzoekenden.

Zuurkool en
(veel) meer

Geen lekkerder kost dan Hollandse kost.
Dat geldt al helemaal voor ons zoet-zuurkoolrolletje
van varkensschnitzel met spek, zuurkool, ananas en
een beetje mosterd voor de smaak. Dat is zuurkool
met een hoop smaakvolle extra's. Logisch, want bij

de Keurslager mag het altijd iets meer zijn.

KEURSLAGÊRKOOPJE

Houthakkersteaks 4 stuks €

Als verplegende
op vakantie?

Ga mee met
de Zonnebloem!

Ben jij verpleegkundige
of ziekenverzorgende en
wil je langdurig zieken
en gehandicapten
de vakantie van hun
leven bezorgen?
Sluit je dan aan bij ons
supergemotiveerde team
vrijwilligers.

Bel (076) 564 63 65
of kijk op
www.zonnebloem.nl

de Zonnebloem'

i
SPECIAL

Zoet-zuurkoolrolletje
100 gram € 1'5

MAALTIJDIDEE

gebraden
Spare-ribs 398•

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kip - filet 550
•

rx

|

*t5P
.21
2

! Vlogman, keurslager |
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden =§
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87 |
www.vlogman.keurslager.nl J

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van medeleven die wij van u moch-
ten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn lieve man en onze lieve papa

Ton van Vleuten

Uw aanwezigheid tijdens de Avondwake en de
Uitvaart, de bezoekjes, bloemen, kaarten en tele-
foontjes hebben ons veel steun gegeven.
Het gemis zal blijven, maar Ton zal in onze herinne-
ring voortleven als iemand, die bij velen geliefd was.

Ria van Vleuten-Mocking
Marian en Frank
Annemiek en Nico

Vorden, februari 2009

SIERHEKWERK
OP MAAT GEMAAKT TEL: 0314-327453

OF 06 46632683

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

Alleen op afspraak

'Zonder naastenliefde
is je hart leeg.'

Vastenaktie komt op voor mensen

die het minder hebben. Help mee

en bel nu 0800 - 1120 (gratis).

Cordaid
De wereld groeit als we delen

COPD is een ongeneeslijke longziekte. Roken Is de belangrijkste
oorzaak, maar niet de enige.

ent u 40 plus en (ex-)roker? Doe de test op www.»»tm«f orxlm.nl

COPD is levensgevaarlijk

j i.meer dan horeca

JAN SNIT
ZATERDAG II FEBR. 1009

ZAAL OPEN :
11:00 UUR T/N 01:00 UUR

M.M.V. LIVE:

EN DJ ROB WIBBELIMK

KAARTEN:
ONLINE VOORVERKOOP: 15 EURO
AAN DE ZAAL: 10 EURO

v
WWW.WlfKANP.COH



Oud- voetballer van Vorden1 wint auto!

Het geelzwarte hart van Wim Ruiterkamp
bloeide vrijdagavond weer helemaal op

te ontmoeten', zo sprak hij. Wim Rui-
terkamp werd op zijn twaalfde, tege-
lijk met Bertus Nijenhuis, lid van Vor-
den. Op zijn 17e jaar kwam hij in het
eerste elftal, veelal op de positie van
rechtsback of rechter middenvelder
(toen nog rechtshalf genoemd). Een
technisch goede voetballer die met
veel inzet en hartstocht zeven jaar in
Vorden l speelde.

Op zijn 24e verhuisde hij met Gerda
naar Lochem waar hij driejaar lang in
het eerste team van de plaatselijke
sportclub speelde. Een hardnekkige

meniscus blessure maakte op 27 jarige
leeftijd een eind aan zijn voetbalcar-
rière. Wim:' Ik blijf voetbal een mooie
sport vinden. Ik volg 'Vorden' nog
steeds, daar ligt nog altijd mijn hart
en na vanavond helemaal', zo zegt
Wim lachend. En onderwijl 'Over The
Hill' het nummer ' Ik kan er niet om
heen' speelde, kon Wim er ook niet
omheen, hij vertrok met een 'smile on
his face' snel naar Lochem om zijn
Gerda het heuglijke nieuws over zijn
uitstapje naar Vorden te vertellen. 'Op
13 maart ben ik hier weer terug hoor',
zo sprak hij bij het weggaan.

Wim Ruiterkamp met bloemen en de auto.

Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt wie de gart'. Het leek
vrijdagavond tijdens de eerste trekking van de verlotingactie van de voet-
balclub Vorden, wel 'pakjesavond' in zaal De Herberg. 'Koek' (75 prijzen)
was er voldoende en van de 'garf was nog geen sprake want op vrijdag-
avond 13 maart (2e trekking) is er net als j J vrijdag opnieuw een spl inter
nieuwe auto in de aanbieding en zijn er wederom 75 prijzen te verdienen.
En iedereen dingt dan weer mee. Het was vrijdag een sfeervol gebeuren,
een volle zaal, gezellige muziek van de band 'Over The Hill' en een presen-
tator (Herman Vrielink) die op humorvolle wijze de namen van de prijs-
winnaars bekend maakte. In de zaal continu een fraaie dia- presentatie
van Kees Jansen met alle 'in's en out s' over de club en de actie.

Een actie die niet alleen tot stand is
gekomen middels de verkoop van
1500 loten, maar mede dankzij de me-
dewerking van een groot aantal spon-
soren waaronder de vijf hoofdspon-
sors Garagebedrijf Groot Jebbink,
Drukkerij Weevers, Europlanit, De
Herberg en Super de Boer. Notaris Hul-
leman gaf aan het begin van de trek-
king een toelichting op het gebeuren.
Vervolgens deponeerde hij de 1500 lo-
ten in een betonmolen, waarna een
aantal sponsoren vervolgens bij toer-
beurt de winnende loten uit de molen
visten. Vervolgens aan Herman Vrie-
link de taak om de winnaars, telkens
in blokken van twaalf, bekend te ma-
ken. De lotenverkopers, de wijkcoördi-
natoren, de sponsors en uiteraard de
kopers werden voor het doen slagen
van de actie door Herman bedankt.

Overigens mag de voetbalclub de fi-
nanciële commissie (Eddy Hiddink,
Herman Vrielink, Wim Enzerink, Ab
Velhorst junior en Robin Koster) dank-
baar zijn voor de organisatie. Gere-
kend vanaf 20 maart 2008 zijn de he-
ren zo' n 25 keer bij elkaar geweest om
alles voor te bereiden en sponsoren te
zoeken. Voorzitter William van der
Veen hierover:' De financiële commis-
sie heeft een uitermate goed plan op-
gezet en heel veel doorzettingsvermo-
gen aan de dag gelegd. Wij bestaan in
augustus 80 jaar en wat is het niet
prachtig om juist nu met de uitbrei-
ding van de accommodatie te begin-
nen', zo sprak hij. Terwijl 'Over The
Hill' er lustig op los speelde en de aan-
wezigen in de zaal zich het blond
schuimend bier goed lieten smaken
nam de gezelligheid alleen maar toe
en maakte Herman Vrielink aan de lo-
pende band mensen gelukkig.

Een fiets, een TV, navigatiesystemen,
dinerbonnen, bloemenbonnen, bon-
nen voor gratis bezoek aan de sport-
school, kledingbonnen, tuinaccessoi-

res, kortom teveel om op te noemen.
Hannie Hendriksen van De Herberg
zette als 'uitverkorene' de betonmolen
in werking. Het eerste lot nummer
1219, gaf recht op een voetbal. Die
werd gewonnen door Henk de Jonge.

Plotsklaps werd ook lotnummer drie
getrokken. Wethouder Glasbergen
bleek winnaar van een waardebon van
de Welkoop. Herman Vrielink: ' Wij
hebben bij de aanvang van de actie het
college van de gemeente Bronckhorst
bezocht en hen een aantal loten ver-
kocht. Prachtig dat wethouder Glas-
bergen een prijs heeft gewonnen'! Wil-
lemien en Renate Rouwenhorst vielen
beiden in de prijzen met daarbij grote
dank aan respectievelijk zoon en broer
Frank die de loten aan zijn familie had
verkocht.

Willemien Hulshof bleek een verkoop-
ster van de bovenste plank. Zij ver-
kocht 58 loten, waarvoor zij net als
Erik Ten Have (56 loten) in het zonne-
tje werd gezet. Het absolute 'verkoop-
kanon' was toch wel Eddy Hiddink. Hij
verkocht in zijn eentje 111 loten, of be-
ter gezegd, hij maakte voor zijn club
een 'klapper' van 5550 euro! Hij ont-
ving een shirt met daarop de tekst: 'Al-
lerbeste lotenverkoper'. Relativerend
sprak Eddy:' De leden die bijvoorbeeld
vijf loten hebben verkocht, verdienen
net zoveel respect. De laatste twee lo-
ten heb ik overigens aan de heer Mel-
chers van kasteel Onstein verkocht', al-
dus Eddy. Deze week gaat hij voor de
tweede keer bij hem op bezoek, om
daar 'een gratis overnachting' aan te
bieden. Niet in het kasteel maar een
overnachting elders, zo bleek uit het
winnende lot.

Intussen stonden de wijzers van de
klok op 22.15 uur. Langzamerhand
verstomde het geroezemoes in de zaal.
Wie, o wie zou de auto (Chevrolet Ma-
tiz) mee naar huis mogen nemen ?

Herman Vrielink:' De winnaar is in de
zaal aanwezig. De eigenaar van het
winnende lot nummer 1094 is Wim
Ruiterkamp uit Lochem. Verbouwe-
reerd keek de 62 jarige notarisklerk
om zich heen. 'Wat krijgen we nou, ik
de auto? zo sprak hij. Met de sleutel
van de auto uit handen van Jan Groot
Jebbink, een bos bloemen van 'Vor-
den' en vele handen die hem geluk
wensten, Wim werd er bijna verlegen
van. 'Geweldig toch. Ik heb de loten
van Eddy Hiddink gekocht. Hij belde
mij op en vertelde over de actie.

En als oud- voetballer van Vorden en
nog steeds een man met een geel-
zwart hart kocht ik gelijk twee loten.
Op de verjaardag van mijn vrouw Ger-
da vielen ze in de brievenbus. Ik zeg
nog tegen Gerda, berg de loten maar
goed op, je weet maar nooit. Natuur-
lijk nooit aan gedacht dat ik een auto
zou winnen. Ik ben hier vanavond
vooral om weer eens oude bekenden

Eddy Hiddink: 111 loten verkocht!

'Over The Hill' zorgde voor prima sfeertje.



Verder na een beroerte
Het cursusbureau organiseert voor Sensire in Zutphen de cursus Verder
na een beroerte'

Een beroerte, ook wel CVA genaamd,
treft niet alleen de getroffene maar
ook diens directe omgeving, zoals de
partner en eventuele kinderen. Veel
mensen hebben na een beroerte ook
te kampen met onzichtbare gevolgen,

zoals veranderingen in het denken,
emoties en gedrag. Sensire heeft nu
een cursus samengesteld met als doel
vooral lotgenotencontact voor CVA-
getroffenen én hun partners of man-
telzorgers. Ook zal de kennis over een

beroerte, de behandeling, de gevolgen
en de mogelijke oplossingen voor deze
gevolgen vergroot worden.

Meer informatie of aanmelden voor
de eerstvolgende cursus kan via het
cursusbureau van Sensire, tel. (0314)
35 64 31 of per e-mail:
cursusbureau@sensire.nl

Nieuwbouwplannen voor
Wehmeterrein

De Delle

Behouden

Tijdelijke
huisvesting

Sutfene
slopen

DeDelle 101
slopen

Slopen
Verzorgingshuis

De Delle 2 t/m 14
voorzieningen

Verzorgingshuis

Behouden

De Delle

J

Pro Wonen heeft samen met Sensire zorgvuldig onderzoek gedaan naar
de toekomstmogelijkheden van het verzorgingshuis De Wehme in Vor-
den. De conclusie van het onderzoek is dat sloop de beste, maar ook de
meest ingrijpende oplossing is. Deze week hebben de bewoners van de
Delle 2 t/m 14 en 101 en alle bewoners van de Wehme te horen gekregen
dat hun woning wordt gesloopt. Ook de medewerkers en vrijwilligers van
het verzorgingshuis zijn deze week persoonlijk geïnformeerd over de
sloop. De nxivai kv.aa 1. de keuken, de receptie, het winkeltje en de ande-
re kantoorruimtes behoren tot de te slopen gebouwen.

De woningen aan de Delle 2 tot en met
14 en het verzorgingshuis De Wehme
zijn ruim 25 jaar geleden gebouwd.
Op zich is dat geen reden tot sloop.
Maar het gebouw is tot stand geko-
men via diverse verbouwingen en uit-
breidingen. Dit levert allerlei bouw-
kundige beperkingen op om te moder-
niseren. Daar komt nog bij dat de over-
heid ouderen stimuleert om meer
thuis of in kleinschalige woonvormen
te wonen. Ook hebben ProWonen en
Sensire gekeken naar de mogelij khe
den voor nieuwbouw op de plek van
de tijdelijke wooneenheden aan de
Pastorieweg. In 2011 worden namelijk
de tijdelijke verpleegunits wegge
haald. Sutfene is bezig met een ver-
vangende voorziening voor deze units
elders in de gemeente Bronckhorst.

HUIDIGE ACTIVITEITEN EN
ONTMOETING BLIJVEN
Het belangrijkste dat nu moet gebeu-
ren, is de bewoners helpen zoeken
naar een andere geschikte woning.
ProWonen heeft hiervoor onder ande-
re de nog nieuw te bouwen apparte-
menten aan de Smidsstraat in Vorden
op het oog. Een ander belangrijk aan-
dachtspunt is het zoeken naar een op-
lossing voor het voortbestaan van de
huidige activiteiten en ontmoetings-
mogelijkheden. Hierover zijn Sensire
en ProWonen al in overleg met stich-
ting Welzijn Vorden. Het is zeker de
bedoeling om zowel tijdens de sloop
en de bouw als in het nieuwe gebouw,
weizij nsactiviteiten aan te blijven bie-
den.

OPLEVERING IN 2012/2013
ProWonen verwacht dat in 2011 de
sloop plaatsvindt. De juiste datum is
afhankelijk van de oplevering van het
project De Smidsstraat. De nieuw-
bouw op het terrein van De Wehme
vindt plaats, zodra alle benodigde ver-
gunningen aanwezig zijn. De bouw-
tijd duurt zeker 1,5 jaar. De oplevering
vindt dan in 2012/2013 plaats.

DE NIEUWBOUW
Architect Daan Josee van architecten-
bureau Kristinsson uit Deventer is ver-
antwoordelijk voor het nieuwbouw-
ontwerp. Hij heeft inmiddels een eer-
ste ruwe schets gemaakt.

Op het terrein aan de Pastorieweg ko-
men laagbouwwoningen, die met een
grasdak een natuurlijke overgang vor-
men van het weiland van Natuurmo-
numenten naar het dorp. Aan de zijde
van de Nieuwstad ontstaat ruimte
voor een nieuw, U-vormig gebouw in
twee lagen, mogelijk met een flauw-
hellende kap.

Ter plaatse van het bergingcomplex
met de doorgang van de Delle naar de
Pastorieweg wordt een opening ge
maakt om het achter- en voorterrein
met elkaar te verbinden. Dit wordt een
belangrijk knooppunt tussen het
landschap en het dorp. Tussen de ge
bouwen aan de Nieuwstad ontstaat
een plein waaraan ook de ruimtes
voor onder andere dagopvang een
plek krijgen. Verder bestaat de bebou-
wing uit woningen voor ouderen.

Badminton
UITSLAGEN BADMINTON FLASH

Recreantenteam
Frans van Gils, Appie Hissink, Theo
Huntink, Beppie Menkveld, Apsie van
Dijk en Annie Eggink speelden afgelo-
pen donderdag een zeer zware wed-
strijd tegen koploper Lochem. De vier
enkelspelen werden met duidelijk ver-
schil verloren. Frans, Appie en Beppie
verloren in twee sets, Apsie wist er nog
een driesetter van te maken. Het hè
rendubbel van Appie en Theo ging
met 21-17 en 21-13 naar Lochem. Een
ook het damesdubbel met de setstan-
den 21-7 en 21-12 ging naar de tegen-
stander. Het eerste mixeddubbel van
Frans en Beppie ging redelijk goed
maar werd verloren met 21-16 en 21-17
en ook het dubbel van Theo en Annie
moest aan de tegenstander gelaten
worden.
Flash Rl - Lochem Rl: 0-8

Jeugdteam 2
Van team 2 had u het verslag van de
wedstrijd van vorige week zondag nog
tegoed. Er werd gespeeld in Dinxperlo
tegen Euro 1. Het zou een gelijk op-
gaande wedstrijd worden. Gespeeld
werd door Twan Helmink, Sander van
Gils, Femke Nab en Tamara de Vries.
Twan verloor zijn enkelspel in twee
sets. Sander wist zijn enkel echter met
21-12 en 21-10 in twee sets te winnen.
Femke deed hetzelfde in haar enkel-
spel. Zij won met 21-10 en 21-13. Tama-
ra moest haar partij in twee sets ge-
wonnen geven. In het herendubbel
werd goed gespeeld maar Euro won
met 21-11 en 21-19. Het meisjesdubbel
ging echter met 21-10, 13-21 en 21-10
naar Flash. En ook in de mixeddubbels
werden de punten verdeeld. Sander en
Femke wonnen met 21-12 en 21-19 en
Twan en Tamara verloren helaas met
21-17 en 21-15. Alles bij elkaar heeft
Flash een goede wedstrijd gespeeld.
Euro Jl- Flash J2:4-4

P a a r de n s p o r t
Rijvereniging De Graafschap
Tijdens de dressuur wedstrijd in Hee
ten op 6 februari jl. heeft Anita beren-
pas met haar paard Walencia de 4e
prijs gewonnen met 205 punten in de
klasse LI.
Ook in Lochem werd dressuur gere-
den. Daar heeft Iris Berenpas met Wa-
lencia de 3e prijs gewonnen met 198
punten in de klasse LI.

G E N D A V O R D E N
Februari
18 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
19 Bejaardenkring Vorden
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
20-21-22 Kranenburgs Carnaval, ter-

rein sv Ratti
25 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 PCOB lezing in 't Stampertje over

"Open Doors"
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+

info-telefoon 55 20 03

Kunst Agenda Vorden
• t^m 28 februari Animatiekunst de

illusie van beweging in Bibliotheek

8 maart Kunstzondag Vorden, Galeries
en ateliers in Vorden Dorp en bui-
tengebied

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

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

PCOB themamiddag vervolgde
christenen
De PCOB afdeling Vorden houdt op
donderdagmiddag 26 februari in
het Stampertje 9 Dorpscentrum) te
Vorden haar maandelijkse bijeen-
komst.

Deze bijeenkomst zal in het teken van
de vervolgde christenen. In bijna de
helft van de wereld hebben de christe
nen nog steeds geen vrijheid om voor
hun geloof uit te komen zoals zij dat
willen. In veel landen, zoals China,

Noord-Korea, Vietnam en de moslim-
wereld, worden christenen gediscrimi-
neerd en vervolgd. Zij hebben de steun
en het gebed van geloofsgenoten in de
vrije wereld heel hard nodig.Een me
dewerker van Open Doors zal de
spreekbeurt verzorgen. Open Doors is
een interkerkelijke organisatie die
zich sinds 1955 toelegt op praktische
en morele steun aan de vervolgde
christenen wereldwijd. Het belooft
een leerzame bijeenkomst te worden..

Bim Bani Bom bij Peuterpret

Eén keer per maand komt "Bim Bam Bom"op de peuterspeelzaal 'Peuter-
pret1 in Wichmond om muziek te maken met de peuters, en alle ouders of
oppassers mogen meedoen. En natuurlijk vinden alle peuters het prach-
tig om te zingen springen te dansen en muziek te maken.

Dit gebeurt o.l.v. Clementine Wolters
die de dans en zang verzorgt en Esther
Scheerder die dit muziekaal onder-
steunt met piano. Muziek op schoot is
een hele leuke manier voor peuter om
zich te ontwikkelen (motoriek, spraak.

ritme enz.). Samen met de maande
lijkse kinderyoga van Gerda Huiting
hebben de peuters zo een leuke en
leerzame aanvulling op hun dagelijkse
speelplezier. www.peuterpret-wich-
mond.nl www.bim-bam-bom.nl

Kranenburgs Carnaval,
maar ook een beetje van 't Medler
Al jaren wordt er in Kranenburg
volop Carnaval gevierd, met een
playbackshow, een carnavalsbal en
op zondag traditiegetrouw het kin-
dercarnaval met optocht. Echter
van wagens is al jaren geen sprake
meer. Een handjevol kinderen
loopt een rondje Kranenburg: al
dan niet verkleed achter de Schad-
denstekers aan die met de prins en
zijn adjudant een ere rondje rij-
den. Daarna op naar de kinder-
voorstelling of naar Kas Bendjen in
de feesttent. Ouders die verkleed
meelopen zijn al helemaal ver te
zoeken.

In 2008 was op zaterdagavond het
buurtschap Medler al sterk vertegen-
woordigd op het bal, allen in hetzelfde
tenue. Maar kan het nog gekker? Tij-
dens een plaatselijk samenzijn is in
het buurtschap Medler het idee ont-
sproten om toch te proberen wat meer

sjeu (kleur) aan het kindercarnaval te
gaan geven. Zouden we wellicht niet
met een wagen mee kunnen doen? En
wat schetst onze verbazing.

Momenteel wordt er met man en
macht volop gewerkt door vele gezin-
nen van het buurtschap om een "wa-
gen" te realiseren. Zowel oud als jong
nemen hieraan deel en het is dan ook
de bedoeling dat oud en jong tijdens
het kindercarnaval meelopen!

Dames en heren carnavalsvierders;
het is nog niet te laat! Pas aanstaande
zondag is het zover.

Wellicht dat er nog creatieve geesten
zijn en komen er meer "buurtjes" met
wagens.

We hopen op mooi weer en een goede
opkomst; bij voorkeur van deelnemers
maar anders van toeschouwers.

Zonnebloem
afdeling Vorden
en Wichmond
De afdelingen Vorden en Wich-
mond houden zaterdag 28 februari
u.s. in het dorpscentrum te Vorden
gezamenlijk de jaarlijkse ontspan-
ningsmiddag.

Hieraan wordt ondermeer medewer-
king verleend door het toneelgezel-
schap 'De Oppeppers' uit Doetinchem.

Het programma begint om 14.00 uur
en duurt tot circa 17.00 uur. De kosten
bedragen 7,50 euro, inclusief een gra-
tis verloting.

Men kan zich wat Vorden betreft voor
25 februari opgeven bij Trijntje Klein
Kranenbarg telefoon 551347 of bij Piet
de Vries telefoon 551941.

Voor Wichmond kan men zich op-
geven bij Oda Nijenhuis tel. 44 18 63.



OPRUIMING
WINrtKBRDIiARtNS
Ha fijn de nieuwe zomergarens

en breiboeken zijn binnen.

Daarom: restanten

nu met 50% korting.
Ook hebben we nieuwe aanvulling

op onze viltcollectie.

Loop gerust vrijblijvend bij ons binnen.

interieuradviseur
«m ^

'de woonwinkel van Warnsveld'
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 61 32

Marion Polman
u i t v a a r t b e g e l e i d i n g

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

vorden e.o.

g en nacht bereikbaar

Telefoon
0573 250276
06 38904185

Houtworm, boktor, ratten, muizen,
steenmarters, insecten.
Ook preventiecontracten!

LOET WESTRA www.loetwestra.nl

Preventie en bestrijding plaagdieren

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

sinds 1908

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein "De Mars"
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

ZELFDE WERK.
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drukker i j

CtflTIFICMTHODDEH
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ISO 9001

We e ver s
Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

D D

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

NEVENVESTIGINGEN:

ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG,

ZELHEM: WEEVERS DRUK,

RUURLO: STUDIO CONTACT,

LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,

GROENLO: WEEVERS EMAUS,

VORDEN: WEEVERS NET,

TE L (0575) 58 55 85

TEL (0314) 62 50 53

TEL (0573) 4512 86

TEL (0544) 3713 23

TEL (0544) 4618 28

TEL (0575) 55 7310

Als verplegende op vakantie?
Ga mee met de Zonnebloem!
Ben jij verpleegkundige of ziekenverzorgende en wil je langdurig

zieken en gehandicapten de vakantie van hun

leven bezorgen? Sluit je dan aan bij ons

supergemotiveerde team vrijwilligers.

Bel (076) 564 63 65 of kijk
op www.zonnebioem.nl de Zonnebloem



Niels Siemerink
winnaar Sportddarts

Op zondag l februari werd voor de achtste keer het B&B Sportddarts toer-
nooi gehouden in sporthal t Jebbink. Vijftig deelnemers streden om een
plaats in de "grote fïnale"

In een spannende vijfsetter versloeg
Vordenaar Niels Siemerink, Mathieu
Ordelmans uit Hengelo. Voor het eerst
werd alleen gebruik gemaakt van het
Sportcafe waar zeven banen waren op-
gesteld en waar een sfeer van "ons
kent ons" zorgde voor een perfect toer-
nooi. Leuk detail is, de winnaar Niels
Siemerink is woonachtig in het "Dart-

Mekka" van Vorden, de Stationsweg.
Grootheden op dart gebied die daar
ook wonen zijn Rob Immink, Sander
Verkijk en Harrie Oosterink.

Ook de organisatoren B&B hebben aan
de Stationsweg hun kantoren geves-
tigd. Op de foto Niels Siemerink
(rechts) en Mathieu Ordelmans.

ROY Eijkelkamp Nationaal
kampioen koude Idasse
HorecaEvenTT is de vakbeurs voor de horeca- en recreatiebranche
en werd gehouden op 9, W en 11 februari in de TT HALLEN te Assen.

Tijdens dit evenement werden verschillende Culinaire Topwedstrijden
georganiseerd. Reden hiervoor is de groeiende behoefte onder horeca
vakmensen aan een toegankelijke culinaire wedstrijd met aanzien. Roy
Eijkelkamp, deelnemer van het Nationale Jeugdteam, heeft na vele weken
van voorbereiding opnieuw nationaal succes behaald, en wel in de koude
klasse. Hij behaalde een eerste plaats met zijn koude schotel en een tweede
plaats met zijn voorgerecht.

De winnende koude schotel bestond
uit 3 vis items paté van tong, zalm en
snoekbaars terrine van kreeft, cous-
cous, spinazie en langoustine batonet
van garnalen met wortel en bieslook
en tonijn Groentegarnituren Rata-
touille op moderne wijze Bloemkool
piramide met gelei van nootmuskaat
rolletje van tzatziki (komkommer,
yoghurt en knoflook)
Om een koude schotel goed te kunnen
presenteren, is het zaak om vlak voor
de presentatie de terrines door de ge
lei te halen, om zo de kleur en glans zo
optimaal te kunnen krijgen. Dit bete

kende voor Roy dat hij de nacht voor
de wedstrijd doorgewerkt heeft en dus
niet heeft kunnen slapen. De wereld
van het wedstrijdkoken is er één van
veel voorbereiden en hard werken, al-
dus Roy. Samen met zijn collega's van
het nationaal team vertrokken ze 's
morgens in alle vroegte vanuit Am-
sterdam naar Assen, waar ze de laatste
hand legden aan hun koude schotels,
de opmaak voor de showtafels. De jury
prees Roy om zijn goede smaak, pre
sentatie, originaliteit, afwerking,
kleurcombinatie en moeilijkheids-
graad.

B r i d g e
VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 9 februari is er de
derde ronde van de competitie ge
speeld in het Dorpscentrum van Vor-
den. Het was weer een gezellige avond.
Op een speeldag wordt op zes tafels
door zes paren tegen zes andere paren
dezelfde kaarten gespeeld. De uitslag
wordt daarna vergeleken. Haalt ieder-
een dezelfde score dan is de uitslag
50%. Is er een de beste dan krijgt dit
team 100% en het minst scorende
team 0%. Aan het eind van de wed-
strijd komt iedereen in de buurt van
50%.

De uitslagen van de A-lijn:
1. Mevr. den AmbtmanfThalen 65,67%
2. Mevr. en Dhr. Vruggink 59,08%
3. Dhr. Enthoven / Dhr. Jansen 58,58%

De uitslagen van de B-lijn:
1. Mevr. v.d. Staak / Dhr. Drijver 67,19%
2. Dhr. Gille / Mevr. Warnaar 58,33%
3. Dhr. den Ambtman / Kip 55,21%

Op woensdagmiddag 11 februari is
door een andere groep ook gebridged
in het Dorpscentrum. Vele spelers van
de maandag vinden het bridgen zo
leuk dat ze ook graag op deze middag
meedoen.

De uitslagen van de A-lijn:
1. Dhr. Enthoven / Vruggink 60,0%
2. Mevr. van Gastel / Hendriks 58,33%
3. Mevr. Simonis / Mevr. Nulden 57,42%

De uitslagen van de B-lijn:
1. Dhr. en Mevr. den Elzen 59,55%
2. Dhr. Rutgers / Brunsveld 58,55%
3. Mevr. v.d. Werf/ Dhr. Gille 57,67%

Volleybal
Revoc/VCB Dl - Dash Vorden Dl: 1-3
(25-23 15-25 17-25 18-25)
Vorige week speelden de dames van
Dash een thuiswedstrijd tegen de
nummer twee van de competitie, Acti-
via uit Sint Antonis. Deze wedstrijd
werd knap met 3-1 gewonnen.

Er was veel beleving en er werd hard
gewerkt, dus de vier punten waren dik
verdiend. De hoofdsponsor Visser mo-
de kon trots zijn meiden.

Dit weekend stond een wedstrijd te
gen de rode lantaarndrager op het
programma. Hiervoor moest het team
van trainer Carlo Schutten afreizen
naar Reuver (net onder Venlo).

Dit team had in de competitie nog
geen wedstrijd gewonnen. In de eerste
ontmoeting werd de volle winst ge
pakt en bleven er vijf punten in de
Achterhoek.

In de eerste set kwam Dash al snel op
een voorsprong van zeven punten. De
rood-zwarten wisten de voorsprong
helaas niet vast te houden. Er slopen
kleine foutjes in het spel en door een
goede service serie van Revoc kantelde
de eerste set. Uiteindelijk ging de set-
winst naar de dames uit het zuiden
met minimaal verschil (25-23).

Ook in de tweede set kwam er weer
een voorsprong. Nu wisten de dames
uit Vorden het hoge niveau vast te
houden en gaven ze geen kadootjes
weg. Met de setstand 15-25, werd deze
set gewonnen.

De derde set verliep nagenoeg hetzelf-
de als de tweede set, waarbij de dames
uit de Achterhoek wederom aan het
langste eind trokken. Nu werd er met
17-25 gewonnen. In de vierde set wis-
ten de dames uit het Achtkastelen
dorp de servicedruk hoog te houden
en hierop had Revoc geen antwoord.
Het spel was qua niveau wisselend,
maar het resultaat telt; er zijn vier
punten meegegaan naar Vorden.

De volgende krachtmeting is een
thuiswedstrijd op 28 februari om half
8 (dit in verband met de Open Club-
Kampioenschappen van de A-jeugd
eerder die dag).

Onze tegenstander is dan VC Velden.
Dit team staat twee punten onder het
keurkorps uit Vorden dus dat belooft
een spannende wedstrijd te worden.

Lekker fit het voorjaar in!
Wederom bij Runners-Vorden be-
gint zaterdag 7 maart een nieuwe
cursus Start to Run. Vanaf die da-
tum krijgen beginnende lopers zes
zaterdagen achter elkaar looptrai-
ning onder deskundige begelei-
ding.

Ook krijgen deelnemers doordeweeks
huiswerk mee. Iedere training is er
ruimte voor theorie-items zoals gezon-
de voeding, juiste kleding en goed
schoeisel.

Iedereen ontvangt een functioneel
hardloopshirt en een goodie-bag vol

leuke materialen. De cursus wordt af-
gesloten met deelname aan een loop-
evenement of een testloop.

Start to Run is al jaren dé manier voor
beginnende lopers om daadwerkelijk
de stap richting loopsport te zetten.
Op laagdrempelige manier maakt de
sporter kennis met het lopen in zijn ei-
gen omgeving. En dat alles begeleid
door deskundige trainers van...Run-
ners Vorden in samenwerking met
hardloop speciaalzaak Run2day in
Arnhem. Info Runners Vorden 0575-
552827. Mail tenhave@beweegt.nl
Website http://www.runners-vorden.nl

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
NIET VERGETEN!!:
Woensdag 25 februari a.s.

Woensdag 25 februari is alweer de
tweede activiteit van dit jaar met me
vrouw Rosemarijn Daaleman van het
Waterschap is, houd u vast, ratten-

vangster. Ze wil de bezoekers graag
meenemen naar haar werkplekken en
ze zal er enthousiast over vertellen en
met mooie beelden verduidelijken.
Het belooft dus echt een heel interes-
sante middag te worden .De middag is
in het Ludgerusgebouw.

Carnaval op basisschool
De Vordering!

Vrijdag de 13e een gevaarlijke ongeluksdag? Op basisschool de Vordering
was daar weinig van te merken. De hele ochtend werd gevuld met allerlei
spectaculaire optredens. Het is elk jaar op de laatste dag voor de krokus-
vakantie groot feest op de Vordering. In alle groepen zijn de afgelopen
week voorrondes gehouden voor de grote playbackshow van dit jaar. Met
zelfgemaakte microfoons en keurig op elkaar afgestemde kleding werden
de acts gepresenteerd. Uit elke groep is l winnaar gekozen die mee mocht
doen met de grote playbackshow.

Vrijdagochtend was het dan eindelijk
zover. De zaal was goed gevuld en het
feest kon eindelijk beginnen. Maar
hoe kan een show beginnen zonder
presentator of presentatrice? Nou
daar wist de zingende non wel ant-
woord op. Zij pakte haar gitaar en gaf
een optreden weg met het nummer
'Dominique'. Dit werd abrupt onder-
broken door de presentatrice. Zij had
zich verslapen en was dus niet op tijd.
Om de non niet meteen weg te sturen
werd haar gevraagd of ze mee wilde
helpen met de presentatie.

Zo kon de show pas echt beginnen en
kwamen daar als eerste de meiden
van K3. Julia, Pien en Mei uit groep 2
deden het nummer 'papapa' en de
zaal genoot met volle teugen. Vervol-
gens was het de beurt aan Dirk uit
groep 8. Hij deed het nummer 'she's
the one' van Robbie Williams en de
zaal was erg onder de indruk. Op de
vraag of de zingende non voor Dirk
'the one' was antwoordde Dirk helaas
"nee". Als derde optieden waren daar 3
dames uit groep 4. Eva, Jinn en Rosan
spelen erg graag buiten en daarom ko-
zen zij voor het liedje 'buiten spelen'
van kinderen voor kinderen. Na het
rustige liedje van Dirk kwam de zaal
door dit optreden weer een beetje in
beweging. Om de zaal nog meer in be
weging te krijgen had Amber uit
groep 3 een stoere bril opgezet en met
haar flitsende gitaar bracht zij het
nummer 'Jimmy Bril' van de beren-
boot. Het commentaar van de jury

was alleen maar goed, goed, goed! Op
tijd waren ze gelukkig wel, de dames
uit groep 7. Loes, Anne, Bente en Anne
deden met z'n 4en het liedje 'een meid
zonder tijd' van Lisa, Amy en Shelly.
Doordat het nummer nu met 4 mei-
den werd gedaan was het nog spette
render dan het origineel. Van leuke
stoere meiden naar een onwijs stoere
jongen. Jart uit groep 5 deed de hele
zaal doen trillen met het nummer' oe
rend hard' van normaal. Het publiek
zong goed mee en de fans voor deze
act lieten zich ook goed zien met
mooie spandoeken. Als laatste waren
daar Sophie uit groep 6 met haar zus-
je Sarah uit groep 2. Ook zij deden het
nummer 'buiten spelen' van kinderen
voor kinderen en wederom was er in
de zaal net zoveel beweging als op het
podium.

Na de pauze kwam er nog een speciaal
optreden van Aqua met Tm a barbie
girl'. Zo werd nogmaals zichtbaar dat
ook meesters en juffen lekker gek kun-
nen doen. Voor alle deelnemers was er
een officieel diploma en uiteindelijk
zijn er 2 acts gekozen die met een me
daille of beker extra beloond werden.
De jury verkoos als winnares Amber in
de categorie groep l t/m 4 en Sophie
en Sarah in de categorie groep 5 t/m 8.

De afsluiter was voor Henny Huisman
met het nummer 'met z'n allen' en dit
resulteerde in een gezellige polonaise
waarna iedereen met een gezellig en
voldaan gevoel naar de klas ging.



Dijkman Bouw Warnsveld-Vorden viert feest

Beste klantgerichte bouwer
Voor de tweede maal heeft Dijkman Bouw de prijs "beste klantgerichte
bouwer van Nederland' gewonnen. Net als in 2007 is het hun dit jaar weer
gelukt om als Dijkman Bouw de beste van Nederland te worden voor de
nieuwbouw.

De vakjury van de Stichting Klant-
gericht bouwen meet het hele jaar
door onze prestaties in de nieuwbouw.
Door te luisteren naar wat de klanten
van hun vinden. Een héle eer en fan-
tastische prestatie voor het hele team
van Dijkman Bouw.

STRENGE SELECTIE
Alleen al om als bouwbedrijf lid te mo-
gen worden van de Stichting Klantge-
richt Bouwen dient de kwaliteit en de
service bovengemiddeld te zijn. Bin-
nen deze groep van zeer kwalitatieve
bouwers zijn zij wederom als beste uit
de bus gekomen en mogen daarom in
heel 2009 de titel: beste klantgerichte
bouwer van Nederland voeren.

HUN MENSEN ZIJN
KLANTGERICHT
Het spreekt voor zich dat als je in de
nieuwbouw klantgericht werkt, je dit
ook bent in je andere takken van
sport, restauratie, verbouw en onder-
houd.
Het zijn namelijk de mensen die het
bedrijf vormen en dus klantgericht
denken en werken. Vanaf het eerste
klantencontact, het organiseren van
de werkvoorbereiding, de uitvoering
van het werk tot en met de oplevering
en de after sales.

NOG MEER SYNERGIE
'Wij leggen de lat graag hoog en door
de kennis, het vakmanschap en de be-
trokkenheid van de collega's zo opti-
maal mogelijk te houden zullen wij
ook in de toekomst deze titel waar
kunnen blijven maken. Een belangrij-
ke reden voor ons om op korte termijn
de hele organisatie volledig vanuit
Warnsveld aan te gaan sturen en te
coördineren. Nog meer synergie, effi-

ciency en deskundigheid onder één
dak en waar mogelijk dus nog meer
klantgerichtheid. Uiteraard altijd in
combinatie met een goede prijs/kwali-
teit-verhouding. De uitbreiding van
onze locatie in Warnsveld met de voor-
malige gemeentewerf biedt ons ook
fysiek die ruimte om de werkvoor-

bereiding en andere disciplines op één
plaats te laten plaatsvinden. Dus bent
u van plan om binnenkort te gaan
verbouwen, renoveren of nieuw te
bouwen, kies dan voor een bouw-
bedrijfwaar u als klant helemaal cen-
traal staat. En dat is geen reclame of
grootspraak maar de conclusie van de
Stichting Klantgericht Bouwen".

Dijkman Bouw: voor de 2e maal 'be-
ste klantgerichte bouwer van Neder-
land'.

Jos Dijkman en Jan Dijkman.

Luuk Nijland Nederlands kampioen
zwemmen

Op de Nederlandse zwemkampioenschappen in Leiden wordt Luuk Nij-
land (11 jaar) van kop af Nederlands kampioen op de lOOm vlinderslag.
Torben Lammerdink (10 jaar), ook van de Berkelduikers uit Lochem, haalt
een prachtige derde plaats op de lOOm vrije slag.

Beide jongens hadden zich op dit Ne-
derlandse kampioenschap voor mini-
oren (9 t/m 11 jaar) op maar liefst 5 af-
standen geplaatst. Luuk zwemt de eer-
ste dag al persoonlijke records op de
lOOm vrije slag, lOOm rug en 200m
wissel (14e, 9e en 13e) Tevens werd hij
14e op de 200m vrije slag. Op zondag
weet hij met een geweldige tijd de

lOOm vlinderslag glorieus te winnen.
Na de start neemt hij meteen de lei-
ding en geeft die de hele race niet
meer uit handen, maar werd wel door
z'n tegenstanders op zijn huid geze-
ten. Een zeer rappe 1.15.23 wordt zijn
eindtijd. Torben zwemt de eerste dag
persoonlijke records op de 50m vlin-
der ( 13e) en op de lOOm wisselslag(

lle), op de lOOm schoolslag wordt hij
15e. Op de tweede dag van het toer-
nooi start hij niet in de snelste serie
maar wordt wel tweede in die serie
met een hele snelle tijd. Dan is het af-
wachten wat de zwemmers na hem op
de klokken brengen.

De vreugde is natuurlijk groot als
blijkt dat er in de volgende serie maar
een sneller is en Torben de bronzen
medaille kan ophalen. Later haalde hij
ook nog een lle plaats op de lOOm
rug.

Kranenburgs Carnaval

'Nieuwe Prins
is niet de Eerste1!!!

Een vraaggesprek met Herbert Rutgers en Willem Sc l im i t / is altijd een
leuke bezigheid. Beide heren kunnen enthousiast over het carnavalsfeest
feest in het buurtschap Kranenburg vertellen. Eén ding kunnen ze ook
goed: ze praten nooit hun mond voorbij ! En dat heeft met name betrek-
king op de nieuwsgierigheid van de pers met de steeds repeterende vraag
Vie wordt dit jaar de nieuwe Prins'? Willem en Herbert blijven op hun
hoede, geven niets prijs maar geven wel een hint. Herbert Rutgers:
'De nieuwe Prins is niet de Eerste'! Over de nieuwe adjudant zegt hij: 'Hij
is niet de baas, hij is ver weg en toch dicht bij. Ik wil nog wel verklappen
dat ze beiden in de gemeente Bronckhorst wonen', zo zegt hij met een
brede grijns.

Het geheim zal wel weer net als ande-
re jaren, tot zaterdagavond 21 februa-
ri om 21.11 uur bewaard blijven. Dan
zal de oude Prins Guido (Mullink) en
zijn trouwe adjudant Wouter (Gudde)
afscheid nemen en zullen de namen
van de opvolgers onthuld worden.
'Kost het veel moeite om ieder jaar een
nieuwe Prins te vinden'? Willem
Schmitz: 'Wanneer je zoals wij, ieder
jaar carnaval vieren dan ontmoet je
veel mensen. Er is er altijd wel eentje
bij die geschikt is om de rol van de
Prins te spelen. Wat wel grappig is,
tijdens het carnaval zijn er dikwijls
mensen die met een biertje in de hand
roepen: 'volgend jaar wil ik wel Prins
Carnaval zijn'. Wanneer wij een paar
manden later op die uitlating terug
komen, dan wordt er meestal ver-
schrikt gereageerd met 'nee toch, heb
ik dat werkelijk gezegd? 'Met dat ant-
woord hadden wij natuurlijk al lang
rekening gehouden', zo zegt Willem
Schmitz lachend.

Een 'Prinses Carnaval' is binnen de
vereniging nog steeds 'not done'. Op
de Kranenburg wordt al jarenlang on-
afgebroken door Prinsen de scepter ge
zwaaid. Willem Schmitz: 'Langzamer-
hand wordt daar binnen de vereni-
ging ook wel anders over gedacht en
sluit ik in de toekomst een Prinses niet
uit. Zelfs Herbert is al 'om', zo zegt hij
lachend. Het carnavalsbal op zaterdag-
avond 21 februari in de feesttent op
het Ratti-terrein wordt muzikaal om-
lijst door de band met de toepasselijke
naam 'Bachus'. Overigens hadden
Prins Guido en adjudant Wouter vori-
ge week nog enkele plichten te vervul-
len. Zo moest de Prins in school de
Kraanvogel de trekking van de verlo-
ting verrichten. Een geslaagde verlo-
ting met veel prijzen, maar wat nog
belangrijker was, met de opbrengst
kan de 'doldwaze kindermiddag' op
zondag 22 februari in de sporthal van
de Kraanvogel betaald worden.

Onderwijl de organisatie de afgelopen
weken heel Vorden van aanplakbiljet-
ten had voorzien, kreeg men plotse-
ling een telefoontje met de medede-
ling dat de 'grote tovershow van Pieter
en de Vliegmachien' vanwege privé-
redenen geen doorgang kon vinden.

Intussen is 'D4 Disco' gecontracteerd.
Zij brengen een interactief program-
ma bestaande uit muziek, dans en een
aantal verrassingen waar de kinderen
(4-12 jaar) nauw bij betrokken worden.
Uiteraard zal de nieuwe Prins en zijn
gevolg bij de jeugd op bezoek komen.

Alvorens Kas Benjen en Blinde Ed de
feesttent op deze zondagmiddag op
haar grondvesten zal laten schudden,
start er om 14.30 uur de optocht
'Rondje Kranenburg' waaraan het
dweilorkest 'De Schaddenstekkers'
medewerking zal verlenen.

Vrijdagavond 20 februari is er onder
het motto 'Plankenkoorts in de tent',
de traditionele playback wedstrijd.
Het publiek krijgt dan een dertig tal
acts voorgeschoteld. De presentatie is
in handen van Herbert Rutgers en Ri-
chard Ooms.

De jeugd tot 12 jaar strijdt dan om de
Kas Bendjen wisselbokaal. Tet 16 jaar
om de Sueters wisselbokaal, terwijl bij
de volwassenen de Kranenburgs Car-
naval wisselbokaal de inzet is. Het be-
stuur van Kranenburgs Carnaval krijgt
gedurende de festiviteiten hulp van
een trouwe schare vrijwilligers. Op fi-
nancieel gebied kan de vereniging
zich goed bedruipen. Met als uitgangs-
punt 'geen gekke dingen' doen en er
voor zorgen dat de inkomsten en uit-
gaven elkaar in evenwicht houden.
'En dat lukt met een penningmeester
als Richard te Pas in ons midden, uit-
stekend', zo complimenteren Herbert
Rutgers en Willem Schmitz hun col-
lega bestuurslid.
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Samenwerking met gemeente, bibliotheek en Radar

Bibliotheekservicepunt in Radar
Troefmarkt in Keijenborg geopend

••«•i

Jochem Kleerebezem van Radar en Marchien Oosterhuis, directeur Bibliotheek West-Achterhoek, ondertekenen het convenant.

"Drie organisaties die het lef hebben om samen te werken voor een Bibli-
otheekservicepunt in Keijenborg". Dat zei wethouder Peter Glasbergen bij
de opening afgelopen vrijdag van het servicepunt. Het Bibliotheekservice-
punt aan de St. Janstraat in Keijenborg is een samenwerkingsverband van
de gemeente Bronckhorst, Bibliotheek West-Achterhoek en Radar Troef-
markt.

"Lef heeft Radar Troefmarkt die zich
richt op de gemeenschap Keijenborg",
ging wethouder Glasbergen verder in
zijn openingswoord. "Lef heeft ook Bi-
bliotheek West-Achterhoek, die in de
groei zit en probeert de boeken zo
dicht mogelijk bij de mensen te krij-
gen. En de gemeente Bronckhorst
toont lef en ziet het als een uitdaging
om die samenwerking aan te gaan.
Het is een start met heel veel kansen
om het verder uit te bouwen".

De belangstellenden werden welkom
geheten door Jochem Kleerebezem,
projectleider van de Radarwinkels. Hij
is trots op het servicepunt in Keijen-
borg. Trots is ook Marchien Ooster-
huis, directeur van Bibliotheek West-
Achterhoek. "We zoeken naar bereik-
baarheid voor alle inwoners van ons
gebied. Dit is hier een mooi voorbeeld
van en waarbij samenwerking het to-
verwoord is". Vervolgens werd het con-
venant ondertekend door Oosterhuis,
namens de bibliotheek en Kleerebe-
zem namens Radar. De openingshan-
deling werd verricht door wethouder
Glasbergen. Hij mocht zijn naam in de
computer tikken en werd daarmee het
eerste lid van het Bibliotheekservice-
punt. Het servicepunt is open tijdens
de openingstijden van de winkel. U
kunt hier boeken, dvd's, luisterhoeken
en andere materialen reserveren uit
de collectie van Bibliotheek West-Ach-
terhoek. Dat kan met de computer via
de website van de bibliotheek:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

Bij het reserveren kunt u Keijenborg
als afhaalpunt opgeven. Natuurlijk
kunt u ook van huis uit reserveren. In
het Bibliotheekservicepunt kunt u
ook uw geleende materialen inleveren
en ophalen. Lid worden kan via de
website. U geeft daarbij aan dat u lid
wilt worden van Keijenborg. Uw lener-
spas wordt dan klaargemaakt en opge-
stuurd naar Radar Troefmarkt. Met
uw bibliotheekpas kunt u ook lenen
in de andere vestigingen van Biblio-
theek West-Achterhoek. Het Biblio-
theekservicepunt in Radar Troef-
markt in Keijenborg is een pilotpro-
ject. Dit houdt in dat Radar in kleine
kernen in de Achterhoek de buurtsu-
permarkten terug willen brengen.
Daarnaast biedt het voor de cliënten

van Radar een mooie plek om te wer-
ken, ervaring op te doen en staan ze
midden in de maatschappij. Met het
totaalconcept kan Radar Troefmarkt
veel betekenen voor een kleine kern.
Zo is met hetzelfde totaalconcept een
Troefmarkt met succes opgezet in Sil-
volde.

Het Bibliotheekservicepunt Keijen-
borg heeft een plek in de sociale ruim-
te van de supermarkt, het punt waar
bezoekers ook voor een kopje koffie te-
recht kunnen. "Het is ook een ontmoe-
tingsplek waar mensen elkaar zien en
met elkaar kunnen praten. Het sociale
aspect is ook heel belangrijk", zegt Ra-
dar projectleider Kleerebezem. "Voor
onze cliënten is dit een mooie plek. Ze
kunnen veel dingen doen die voor hen
heel nuttig zijn. De bevolking kan hier
dagelijks de boodschappen halen en
onze cliënten zorgen ervoor dat dit
kan. Prachtig toch!", zegt de projectlei-
der. Met behulp van een computer kan
de klant de gewenste boeken reserve
ren. Als de boeken klaar staan, krijgt u
van de bibliotheek thuis bericht en
kunt u de boeken in de winkel opha-

len. Daar kunt u ze ook weer inleve-
ren. Uw lidmaatschap van de biblio-
theek is voldoende om van deze dienst
gebruik te kunnen maken. Bent u niet
thuis in het werken met de computer?
Geen enkel probleem, de medewer-
kers van de Radar Troefmarktwinkel
helpen u graag.

Zowel de gemeente Bronckhorst als
Radar Troefmarkt en de bibliotheek
zijn blij met deze samenwerking. De
Radar Troefmarkt draagt bij aan het
vergroten van de leefbaarheid in het
dorp, doordat ze diensten waar men-
sen behoefte aan hebben, zo dicht mo-
gelijk bij huis aanbiedt. "Dat is ook de
reden waarom de gemeente het bibli-
otheekproject financieel steunt met
een bedrag van ruim 28.000 euro voor
drie jaar". De bibliotheek richt zich
met het nieuwe servicepunt vooral op
diegene in Keijenborg die minder mo-
biel zijn. "Zij hebben op deze manier
de bibliotheek toch dichtbij".

Voor vragen over de gang van zaken in
Bibliotheekservicepunt in Keijenborg,
kunt u altijd terecht bij het personeel
van Radar. Zij helpen u graag. Voor
vragen over de bibliotheek kunt u bel-
len met de bibliotheek van Hengelo,
tel. 0575463920.

Voor algemene informatie zie:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl
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Wat is: A. aözen.

B. Sleujen.

C. Gasken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Cliënten Puur Natuur
maken schilderij van
tijdschrift AllerHande

De cliënten Marieke (links) en jet mochten het schilderij overhandigen aan Heico Wansink
van AH Hengelo.

Dat je van afValmateriaal mooie
producten kunt maken, is regelma-
tig te zien bij Atelier Puur Natuur
in Hengelo. De verschillende pro-
ducten worden gemaakt door men-
sen met een beperking die bij Puur
Natuur een zinvolle en plezierige
dagbesteding vinden.

Sinds kort hebben de cliënten schilde
rijen gemaakt van diverse natuurpro-
ducten. Een bijzonder schilderij is ge
maakt van AllerHande, het tijdschrift
van Albert Heijn. Het blad dat is uitge
voerd in felle en heldere kleursamen-
stelling en het stevige papier leent
zich goed om er mooie creaties van te
maken. De vele pagina's zijn willekeu-
rig gebruikt om er rolletjes van te ma-
ken die tegen elkaar zijn geplakt. De
verschillende kleuren geven een
prachtig effect. Met de blauwe lijst, in
de huisstijlkleur van AH, maakt de
schilderij helemaal af.

Vorige week dinsdag werd het 'Aller-
Hande schilderij' door de cliënten Ma-
rieke en Jet overhandigd aan Heico
Wansink van AH Hengelo. "Ik heb het
graag gekocht en vind het een heel
mooi schilderij. De gedachte alleen al,
om van AllerHande een schilderij te

maken vind ik heel kunstig en bijzon-
der", was zijn eerste reactie. "Ik beloof
jullie dat het schilderij een mooie
plaats krijgt", verzekerde Heico Wan-
sink de cliënten toe. Activiteitenleid-
ster Anja Weustenenk van Puur Na-
tuur vond het heel leuk dat Heico het
schilderij heeft gekocht.

"Dit is ook weer een moment van sa-
menwerking met de Hengelose ge
meenschap. Het brengt misschien ook
andere ondernemers op het idee om
een schilderij van een bepaald tijd-
schrift door ons te laten maken. Het is
een sterk punt van Puur Natuur datje
van afValmateriaal prachtige produc-
ten kunt maken". De producten van
Puur Natuur worden gemaakt zonder
winstoogmerk. De opbrengsten ko-
men geheel ten goede aan het atelier
en de inkoop van grondstoffen.

Belangstellenden worden graag uitge
nodigd in het atelier om te zien hoe de
producten worden gemaakt. Voor
meer informatie kunt u contact opne
men met de medewerkers van Puur
Natuur. Tel. 0575-460278. De winkel
en atelier van Puur Natuur zijn op
werkdagen van 9.30 tot 15.30 uur ge
opend.

Dialectavond in Baak

Wethouder Glasbergen tikt zijn naam in op de computer en is daarmee het eerste lid.

Op donderdagavond 26 februari or-
ganiseert de Dialectkring Achter-
hook en Liemers een dialectavond.

Deze wordt gehouden in caférestau-
rant De Bierkaai, Wichmondseweg 30.
Er treden drie streektaalauteurs op, te
weten Jantje Hendriksen uit Drempt,

Marian Smeitink, zij leest verhalen
van haar vader Willem Smeitink uit
Hengelo, en Gerrit Hiddink uit Tol-
dijk. Jantje Hendriksen gaf een aantal
gedichtenbundels uit. Van Willem
Smeitink verschenen verhalen in di-
verse verzamelbundels en Gerrit Hid-
dink publiceert o.a. in 'De Moespot.
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D E G R A A F S C H A P

D I E R E N A R T S E N

Afscheid Ton Lautenschutz

Per 1 februari 2009 gaat

Ton Lautenschutz genieten

van zijn welverdiende

pensioen.

Wij nodigen u van harte uit om samen met Ton

het glas te heffen op een nieuw begin.

Vrijdag 6 maart 2009
14.00-17.00 uur
Café-restaurant "de Keizerskroon"

Dorpsstraat 15 te Ruurlo

www.degraafschapdierenartsen.nl

SCHUIFWANDKASTEN

De schuifwand ka sten van Slizing zijn

functioneel, van hoogwaardige kwa-

liteit en worden speciaal voor u op

maat gemaakt. Ze bieden ongekende

mogelijkheden om uw ruimte opti-

maal te benutten. Door de veelzij-

digheid van kleur en materiaal kunt

u eindeloos combineren. Ook voor

de kastindeling geldt maatwerk

volgens uw wensen en ideeën. J

Kom eens bij ons langs voor een

passende offerte.

www.helminkmeybelen.iil

VORDEIM

Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen ElBERGEN

J. W. Hagemanstraat 3

Tel. 0545-474190

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ THUIS

K A P S A L O N

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) | dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) | maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur |

dinsdags gehele dag gesloten | zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a-7223 DN Baak - Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

HET KLAVIER

PIANO'S
VLEUGELS

• stemmen
• repareren
• revisie
• verkoop
• verhuur

accessoires
pianolessen
concerten
exposities

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794
ir.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

Hondenschool
Konsequent

Start weer met cursussen.
Interesse?

Kom 7 maart a.s.
om 15.00 uur naar Toldijk

(hoek Hoogstraat-Beekstraat)
Tel. nr.: 0575-462698

Of kijk op:
www.konsequent.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant * RDW vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Te huur: Carnavalskleding

DS Design, Molenkolkweg 33,

Steenderen 0575-452001.

PERSOONLIJK
VASTE CONCURRENDE PRIJZEN

ONDERNEMEND

Minerva adviseert u aangaande de:
• bedrijfsstructuur en rechtsvorm van de onderneming
• financiële en fiscale planning
• bedrij fsstrategie
• bedrij fsfinanciering

Minerva verzorgt voor u de:
• financiële administratie
• loonadministratie
• aangifte omzetbelasting
• aangifte vennootschaps- en inkomstenbelasting
• jaarrekening

Erwin ten Kate Jeroen Rosendahl Ronald Buunk

Minerva
t 0314 - 393 151
f 0314-393240
e info@minervadoetinchem.nl
i www.minervadoetinchem.nl

Minerva b.v.
Koopmanslaan 3 (2.04)
7005 BK Doetinchem

GEBOORTEKAARTEN

TRÖUWKAABTEN

JUBILEUMKAARTEN

de keuze is enorm

d rukke r i j We e ver s

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax(0575) 55 10 86

U kunt zich nog opgeven voor de

BASISCURSUS
MOTORKETTINGZAAG

Er zijn enkele plaatsen beschikbaar.

STIHL "VIKING

Bulten
Techniek

v.o.f.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRE S

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
's avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven
Hörmann garagedeuren
Veranda's
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

16-daagse Avanti groepsrondreis
Cuba inclusief verlenging
Vertrek woensdag 21 oktober 2009

Prijs p.p. € 2195,- inclusief busvervoer Zelhem naar Schiphol v.v.

Sluitingsdatum: 28-02-09

VakantieXperts Avanti
Stationstraat 7 • Zelhem

Tel: 0314-626171

REIZEN

Fijne vakantie. Oad Reizen.



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

Rondom de Hessenweg (78)
Deze week een foto van de heer H. Gordeau jr. Hij was van 1906 tot 1912
hoofd van de School met de Bijbel (nu CBS de Akker) in Steenderen en
schreef o.a.hetboek Het Meestershuis van Terhorst. In dat boek heeft hij
veel wetenswaardigheden over de dagelijkse gang van zaken uit die tijd
vastgelegd. Na zijn vertrek uit Steenderen heeft hij vooral zijn sporen ver-
diend bij hetNederlands Jongelings Verbond.

mei 1909 hun
dochter Adri. Vlak
na haar geboorte
solliciteerde hij
naar de functie
van directeur bij
'Kinderzorg' in
Amersfoort, waar
hij werd aangeno-
men. Het gezin
verhuisde rond
1912 naar Amers-
foort. Daar wer-
den nog drie kin-
deren geboren, al-
len zoons, van wie
de jongste over-
leed toen hij
slechts een half
jaar oud was. In
1919 verhuisde
het gezin naar
Bussum. Daar
werd Gordeau
voorzitter van het
Nederlands Jonge-
lings Verbond, la-
ter omgedoopt tot
C.J.M.V.. Hij combi-
neerde dit werk
gedurende lange-
re tijd met de

functie van wethouder van de ge-
meente Bussum voor de ARP. Als voor-
zitter van de C.J.M.V. (internationaal
beter bekend als YMCA) moest hij veel
reizen. In 1920 was hij een paar maan-
den in de Verenigde Staten. Zo hebben
kleinkinderen van hem onlangs het
bericht gevonden, dat Henri Gordeau,
op 10 mei 1920 Amerika via Ellis Is-
land is binnengekomen. Ellis Island is
de plek waar met name tussen 1893
en 1924 miljoenen mensen de VS bin-
nenkwamen. Ze moesten zich daar
melden, of ze nu bezoekers of immi-
granten waren. Hun gezondheid werd
er onderzocht, ze moesten allerlei for-
mulieren invullen en dan werd er be-
slist of ze toegelaten werden. Het ge-
bouw dat toen gebruikt werd, staat er
nog steeds en er is een prachtige ten-
toonstelling ingericht over allerlei
mensen en bevolkingsgroepen die
hun geluk kortstondig of voor goed
kwamen beproeven. Er is een afdeling
waar je op de computer in de bestan-
den van het immigratiekantoor kunt
zoeken naar eventuele familieleden.
Zo stond bij Henri Gordeau, dat hij uit
Bussum (er stond Buspum) kwam en
dat hij reisde namens de YMCA Er was
ook informatie over het stoomschip
waarop hij gereisd had: de Philadel-

Henri Gordeau werd op 7 mei 1877 te
's-Gravenhage geboren, als jongste
zoon in het gezin van Henri Gordeau
en Johanna Cornelia Baggerman. Hij
groeide op in een protestants-christe-
lijk milieu en volgde een opleiding tot
onderwijzer. Hij had een oudere zus
(uit 1867) en oudere broer (uit 1869).
Hij werd onderwijzer aan de Waalse
school in Den Haag. Waarna hij na en-
kele jaren verhuisde naar Den Bosch
om ook daar aan een Waalse school te
gaan werken. Hij kwam er in de kost
bij stationschef Haiti erna en raakte be-
vriend met diens zoon Theo Haitjema,
de latere hoogleraar in de theologie,
die bekend werd vanwege zijn vriend-
schap met Karl Barth. Henri Gordeau
j r. voelde zich aangetrokken tot de so-
ciaal zwakkeren en toen er rond 1901
in de 'Weesinrichting Neerbos' een on-
derwijzer werd gevraagd, solliciteerde
hij op die functie en kreeghij de baan.
Daarleerde hij zijn vrouw Gerritje Pe-
tronella Bloemendal (1880-1951) ken-
nen; haar vader was hoofd der school.
Ze trouwden in 1906, het jaar waarin
hij schoolhoofd werd in Steenderen en
ze naar de Achterhoek verhuisden.
Het echtpaar kreeg vijf zoons en een
dochter. Op l juni 1907 werd daar hun
oudste zoon Henri geboren en op 25

phia. Behalve als bestuurder was hij
als auteur actief en verscheen er een
reeks van boeken en artikelen van zijn
hand. Hij publiceerde o.a. in De Vriend
des Huizes en Jong Holland. Blijkbaar
heeft de Steenderense periode in zijn
leven veel indruk op hem gemaakt,
want in 1919 schreef hij zijn boek Het
Meestershuis van Terhorst, waarin
veel wetenswaardigheden van destijds
over Steenderen en omgeving te lezen
zijn. In het Jubileumboek '100 jaar
School met de Bijbel Steenderen 1888-
1988' staat dat met het Meestershuis,
het huis tegenover de school wordt be-
doeld. Met een beetje fantasie, kun je
in Terhorst, Bronkhorst lezen en de
andere door hem gebruikte plaats-
naam Dolderingen zou voor Steende-
ren kunnen staan. Dat vermoeden
wordt versterkt omdat hij ook over de
legende van de Molenkolk schrijft, die
gaat over de twee broers Ter Horst. De-
ze twee broers behoorden tot de voor-
naamste edelen van de Graafschap. De
oudste is een goed mens, de andere,
die dolle Otto wordt genoemd, een
slechterik. Hier ligt de relatie met de
ridders van Bronkhorst wel erg voor
de hand. Gijsbert van Bronkhorst, die
gehuwd was met Hedwig van Tecklen-
burg, had immers twee zonen Willem
en Otto, die hem achtereenvolgens na
zijn dood op l november 1407 opvolg-
den.
Vooral zoon Otto heeft destijds voor
veel beroering in de Achterhoek ge-
zorgd. In het onlangs verschenen 'Eén
grote vreugderit' (Op reis door Achter-
hoek en Liemers met jeugdboeken uit
de collecties van Stichting Staring In-
stituut en Stichting 't Oude Kinder-
boek) is zowel een samenvatting als
een citaat van Het Meestershuis van
Terhorst te lezen. De foto bij dit artikel
is in 1937 gemaakt ter gelegenheid
van zijn 60e verjaardag. In dat jaar ver-
scheen ook een speciale uitgave van
'De jongeman' met de titel: "Voorzitter
van het secretariaat H. Gordeau is ja-
rig (1877-1937)'. 'De jongeman' was
het orgaan van het Nederlands Jonge-
lingsverbond, dat in 1947 47.000 leden
had. Later was het een uitgave van het
Christelijk Jonge Mannen Verbond.
Gordeau is overleden te Bussum op l
juni 1953.Wilt u reageren op deze afle-
vering? Stuur dan s.v.p. een brief aan
de heer Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH Zelhem. Bellen kan ook via tele-
foonnummer 06-22099960 en reacties
per e-mail kunt u versturen aan:
rdh@contact.nl

RONDOM DE HESSENWEG

Ludgerlezing met forumdiscussie
De Raad van Kerken Halle, Keijenborg
en Zelhem in samenwerking met de
stichting Ludgerkerkje een Ludgerle-
zing met als thema: Hoe verder na de
financiële crisis, is er een duurzame
economie mogelijk? De bijeenkomst
wordt gehouden op zondagmiddag 8
maart van 14.00 uur tot 16.30 uur in
het Witte Paard te Zelhem. De entree
is gratis. Er wordt een bijdrage ge-
vraagd voor koffie en thee.

Kunnen we (weer) vertrouwen krijgen
in onze toekomst?
Vertrouwen op de mens, vertrouwen
op de natuur, vertrouwen op God, ver-
trouwen in de toekomst van ons en
onze kinderen? Als kerk geloven we
dat er een samenleving mogelijk is op
menselijke maat, waar niemand aan
de kant hoeft te staan en waar ieders
inbreng van waarde is. Met dit thema
zoekt de Raad van Kerken het gesprek
midden in de samenleving. Er komen
mensen aan het woord die vanuit hun
deskundigheid het thema kunnen in-
leiden, zodat er een goed gesprek met
alle aanwezigen mogelijk is. Tijdens
deze Ludgerlezing worden er inleidin-
gen verzorgd door Trinus Hoekstra, di-
recteur DISK Arbeidspastoraat (Dienst
in de Industriële samenleving vanuit
de kerken) en een vertegenwoordiger

van één van de alternatieve banken
(ASN, Triodos, Vereniging van Beleg-
gers voor Duurzame ontwikkeling
(VBDO). Na de beide inleidingen is er
een forumdiscussie. In dit forum heb-
ben de inleiders zitting aangevuld
met regionale mensen uit milieu, wa-
terschap, economie en kerken. We ho-
pen dat het mede door de lokale men-
sen in het forum er een gesprek zal
plaats vinden waar alle aanwezigen
aan mee kunnen doen.

De naam Ludgerlezing is ontleend aan
de missionaris Ludger.
Ludger heeft in 801 de oorspronkelijke
bevolking van onder andere het ge-
bied dat wij nu Zelhem noemen het
christelijk geloof verkondigd: één God
in plaats van vele goden, geloof in
plaats van bijgeloof en naastenliefde
in plaats van oog-om-oog. Het mar-

t keert een omslag in onze cultuur. Zijn
wij nu in onze tijd weer in een cultu-
rele en maatschappelijke omslag be-
land? In hoeverre zal de toekomst an-
ders zijn dan het verleden. Alle ont-
wikkelingen in de wereld beginnen
met gedachten uitwisseling en be-
wustwording ergens op lokaal niveau.
De Ludgerlezingen willen daaraan een
bijdrage zijn. Voor meer informatie:
ds. Wim de Jong, tel. (0314) 63 12 20.

HAMOVE
filmavond
Op dinsdagavond 3 maart vindt
weer de jaarlijkse HAMOVE film-
avond plaats bij zaal Wolbrink,
Bleekstraat 3 te Hengelo Gld.

Op het programma staat o.a. het ver-
slag van 2008 met de motorraces en
natuurlijk beelden van het EK enduro
off road event dat samen met de
VAMC de Graafschaprijders en de
ZAMC is georganiseerd.

Verder het bulletin hamovaria met tal
van korte stukjes over de andere HA-
MOVE activiteiten. Net als voorgaande
jaren zullen ook dit jaar weer oude
beelden vertoond worden. Vorig was
het de cross, dit jaar de motorraces. Er
zullen beelden vertoond worden van
de motorraces van 1987 (met de HA-
MOVE leden Gerard Slotboom en Mar-
cel Menting, maar ook zijspannen
met de legendarische strijd tussen
Streuer, Webster, Biland). Kortom een
filmavond voor elke enthousiaste mo-
torfan. Aanvang van de filmavond is
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
De toegang voor eenieder is gratis.

Cursus voor vrijwilligers betrokken bij Huisbezoek

Hoe ga je om met
Eenzaamheidsproblematiek
In 2007 is de Stichting Welzijn Vor-
den in samenwerking met diverse
organisaties het project Eenzaam-
heid gestart. Op 11 oktober 2007 is
in het kader daarvan een thema-
middag gehouden. Diverse Organi-
saties, Instellingen, Ouderenbon-
den, Kerken, de Zonnebloem, Wel-
fare etc. uit Vorden zijn bij deze
themamiddag betrokken geweest.
Eveneens hebben hieraan de GGD,
GG-Net, MEE en RIAGG (nu Dimen-
ce) meegewerkt. Het project is be-
sproken met een beleidsmedewer-
ker van de gemeente Bronckhorst
en de SSWB (stichting samenwer-
ken welzijn Bronckhorst). Als ge-
volg hiervan heeft de gemeente het
project "Eenzaamheidsproblema-
tiek" voor Vorden vastgesteld als pi-
lot project.

Tijdens de themamiddag is gebleken
dat er behoefte is bij vrijwilligers van
organisaties die huisbezoek doen, aan
meer informatie en voorlichting over
hoe eenzaamheid te signaleren en on-
derkennen, hoe ermee om te gaan en
waar zonodig naar toe te verwijzen.
Stichting Welzijn Vorden sectie Oude-

ren heeft groen licht gekregen om dit
voorjaar samen met de VTT (vrijwillige
intensieve thuiszorg) een cursus over
dit onderwerp te organiseren. Hierin
wordt o.m. aandacht besteed aan: Ou-
der worden, wat betekent dat, het le-
ren luisteren, signaleren en gespreks-
technieken en de eigen ervaring van
de cursisten. In de loop van 2009
hoopt men met samenwerking een
aantal projecten op te zetten opdat er
daadwerkelijke hulp aan mensen met
eenzaamheidsproblemen kan worden
gegeven. De aangeboden cursus kan
gezien worden als een voorbereiding
hierop. De cursus zal gegeven worden
in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat
6 te Vorden op donderdagmorgen 26
maart, 2 april, 9 april en 16 april. Veel
vrijwilligers hebben reeds een brief
ontvangen via de betreffende organi-
saties, zoals de Ouderenbonden, Ker-
ken, de Zonnebloem/Welfare etc.
Indien er vrijwilligers zijn die nog niet
op de hoogte zijn gesteld kunnen voor
nadere informatie en opgave voor de
cursus terecht bij de coördinator, me-
vrouw L. van Uden, Stichting Welzijn
Vorden, Nieuwstad 32,7251AJ Vorden.
Tel. (0575) 55 34 05.

Valentijnsdag
op de Kinderboerderij

Op zaterdag 14 februari, Valentijnsdag, werden kinderen gefotografeerd
met hun lievelingsdier van de boerderij.

Het was van een afstand al duidelijk,
de boerderij was versierd met allerlei
harten, het is Valentijnsdag. In de tent
voor de Zitschure werden spelletjes ge
daan, maar ook op de zonnige buiten-

speelplaats werd gespeeld. De kinde-
ren gingen met de dieren op de foto,
zie www.hiergeweest.nl en er werd
geknuffeld en gevoerd.

Stiltewandeling in de Vasten
Het parochieverband Graafschap
/ u tp lu -n houdt zaterdag 7 maart
een Stiltewandeling van ongeveer
tien kilometer. Het vertrek is om
13.30 uur bij de Christus Koning
kerk, het Jebbink in Vorden.

De kosten zijn 2 euro. De opbrengst is
bestemd voor het vastenactieproject

in Uganda. Een stiltewandeling is bij
uitstek een moment van bezinning en
reflectie met de natuur als inspiratie-
bron.

De natuur kan ons leren wat innerlijke
stilte is. Stilte heb je nodig om de vrede
in jezelf te vinden. Stilte kun je zien,
kun je horen. Laat de stilte spreken.
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: provincie
Gelderland

'Veel te winnen voor de fiets' 'Fietsen wordt steeds belangrijker'

Clemens Blaauwgeers (1943) uit Doetinchem
is fietser in hart en nieren. Hij heeft een
stadsfiets en een Franse tourfïets. De Achter-
hoeker behartigt voor de Fietsersbond als
'provinciaal vertegenwoordiger' de belangen
van fietsers in Gelderland. Namens deze
organisatie zit hij in het Fietsplatform
van de provincie Gelderland, waarin
hij samenmet o.a. gemeenten over het

fietsbeleid van de provincie adviseert.
Blaauwgeers: 'Fietsen wordt steeds
belangrijker. Hoe beter de voorzieningen
zijn, hoe meer mensen fietsen. Dat is
zichtbaar zo! In de bebouwde kom ben je
sneller met de fiets. Veel mensen realiseren
zich dat nog niet. Voor de fiets is er nog veel
te winneri.' Meer informatie op
www. gelderland. nl/fiets.

Er moet meer geld naar
de jeugdzorg!

'De WD vindt ook dat er meer
geld naar de jeugdzorg moet
(net zoals alle partijen in de
Staten), maar wij vinden dat
eerst gekeken moet worden
naar efficiencyverbeteringen,
voordat we wachtlijsten 'belo-
nen' met meer geld!'
Marianne Schuurmans, fractie WD

'Er is in de jeugdzorg veel
overbodige bureaucratie. Pro-
vincies en gemeenten werken
langs elkaar heen. Daardoor
wordt er niet altijd efficiënt
gewerkt. Maar op korte ter-
mijn is er zeker meer geld
nodig om de wachtlijsten weg
te werken. Kinderen mogen
niet de dupe worden van
ambtelijke bureaucratie.'
Toine van Bergen,
fractieVan Bergen

'Het kost een kwartiertje...'
Een paar keer per jaar vraagt de provincie de leden van het di-
gitale GeldersPanel naar hun mening over een onderwerp. De
eerste peiling was eind vorig jaar. Daaruit bleek dat de panel-
leden vinden dat de provincie het geld moet besteden aan het
openbaar vervoer, het onderwijs en natuurbescherming. De
leden van het panel doen allemaal anoniem mee. Hans Prenger
(47) uit Oosterbeek heeft zich bij de redactie bekend gemaakt en
enkele vragen beantwoord. Hij werkt in de financiële wereld en
woont sinds 1992 in Gelderland. De Oosterbeker dacht ongeveer
te weten wat een provincie doet. Dat viel tegen.

'Ik kijk nu met iets andere ogen naar de provincie' Fotografie Marco Vellinga

k .

Prenger: 'Goed dat de provincie gemotiveerde inwoners probeert
te betrekken op zo'n laagdrempelige manier, 't Kost een kwar-
tiertje en je steekt er nog iets van op ook. Ik kijk nu met iets
andere ogen naar een orgaan als de provincie, met iets meer
sympathie. Want wat merk je nou van een provincie? Waar kom
je ze tegen? Eigenlijk alleen bij planologische beslissingen.'

Wie ook wil meedoen met het GeldersPanel kan zich opgeven op
www. gelderland. nl/gelderspanel.

Supermarkt in Maasbommel
behouden?
Ondernemer Peter van Meerkerk in Maasbommel
kampt met een verouderde Sparwinkel. De zaak op
dezelfde plaats vernieuwen is onrendabel. Er moet
iets anders gebeuren. Nabij recreatiepias de Gouden
Ham komt er misschien een nieuwbouwproject van
woningen met een supermarkt. Daar wordt aan
gewerkt. Van Meerkerk heef t belangstelling. Enige
tijd geleden heeft hij zich gericht tot de Helpdesk
voor winkels in kleine kernen die mede met geld van
de provincie werkt. Hij is blij met het meedenken
en de verdere hulp van de helpdesk en zegt: 'Door de
verkoop van het oude pand en met financiële hulp van
verschillende partijen kunnen we er vermoedelijk voor
zorgen dat de supermarkt hier niet verloren gaat.'

Peter van Moerkerk: 'Supermarkt gaat hopelijk niet verloren'

Uitslag prijsvraag
Er waren meer dan duizend
inzendingen op de eerste prijs-
vraagvan dit jaar. En alleen
maar goede antwoorden!

Als winnaar kwam H. van der
Meij uit Ede te voorschijn.
Hartelijk gefeliciteerd namens
de redactie!

Het provinciehuis in Arnhem tijdens het jaarlijkse Open Huis

Een hand van de commissaris
Alsje wilt kun je binnenkort
kennismaken met de provincie
Gelderland. In groepsverband
kon dat al, maar er is nu
ook weer een tijdstip voor
individuele belangstellenden.
Op woensdag l april
(geen grap!) om 13.15 uur
ontvangt commissaris
Clemens Cornielje iedereen
en aansluitend i s er een
rondleiding door het

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
Informatiecentrum Postbus 9090
T (026) 359 9000 6800 GXArnhem
Markt 11, www.gelderland.nl
Arnhem post@gelderland.nl

monumentale Huis der
Provincie. Er is veel te zien
en je krijgt in het kortte
horen hoe het 'werkt' bij de
provincie. Aanmelden bij
Yvonnevan Brink-Smeenk,
telefoon 026-359 90 07 of
y.van.brink@prv.gelderland.nl.

Meer informatie www.
gelderland.nl/rondleidingen.



Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

ZOETE PITLOZE DRUIVEN

BLANKE WITLOF

PRACHT BOSPEEN

10 stuks € 2*5 O

1 kg € 1*98

1 kg €

per bos €

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

RUNDERRIBLAPPEN SHOARMASCHIJF
_ . ,, A OR Panklaar
Extra klasse soogram HjZJJ "J CA

8-10 min. bakken 4 stuks Jf O U

MAGERE
VARKENSLAPPEN
Naturel of panklaar

500 gram

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

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

Kom ook naar de
Vordense Weekmarkt!

Waar kunt u vanaf 1 maart ook
's avonds uw bankzaken regelen?

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord.

Zeg nou zelf, u wilt uw bankzaken regelen wanneer het u uitkomt.

Op de manier die bij u past. Daarom vergroten wij per 1 maart a.s.

onze toegankelijkheid. Met een virtueel kantoor waar u op werk-

dagen van 8.30 tot 20.30 uur telefonisch terecht kunt.

Met nieuwe internettoepassingen waarmee u vanuit huis

persoonlijk contact kunt leggen met één van onze adviseurs.

En met vooruitstrevende openingstijden van al onze kantoren.

Waardoor u door de week ook buiten reguliere kantoortijden

bij ons terecht kunt. Het is tijd voor andere tijden. Het is tijd

voor Rabobank Graafschap-Noord.

Het is tijd voor andere tijden, www.rabobank.nl/graafschap-noord Rabobank

WEEKBLAD

Nu ook op irtfernet! Dus kijk snel op
www.contact.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20,7255 BN Hengelo (Gld)
(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-
zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)
[B en w, directie en de afdelingen
Veiligheid, vergunningen en handhaving,
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Belastingen en organisatieonder-
steuning, Maatschappij en organisatie
en Openbare werken)

Adres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur
do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)
do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)
overige afdelingen 8.30-15.00 uur,
vr 8.30-12.30 uur

Calamiteitennummer faiu«nbuitm
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 And re Baars
Ruimtelijke en economische ontwikke-
ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

Wethouder Anne van Kuil
Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,
Informatisering en automatisering.
Wet maatschappelijke ondersteuning,
Volksgezondheid

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en
vrijwilligers), Wegen en groen,
Verkeer en vervoer en Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
directiesecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie:
Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Achterhoekse gemeenten organiseren
Europadebat op 2 maart
Komt u ook?
Op 4 juni 2009 worden er weer
Europese verkiezingen gehouden
en krijgt iedere volwassen burger
in Nederland de kans zich uit te
spreken wie onze Europese belangen
gaat behartigen. In aanloop naar
deze verkiezingen zijn op 2 maart a.s.'
de Europarlementariërs, Maria Mar-
tens (CDA) en Lily Jacobs (PvdA) en
twee kandidaat Europarlementariërs,
Betty de Boer (WD) en Gerben Jan
Gerbrandy (D66) te gast in de Ach-
terhoek. Overdag brengen zij een
werkbezoek aan twee Achterhoekse
bedrijven en gaan zij in gesprek met

bestuurders van gemeenten, provincie
en het bedrijfsleven over belangrijke
issues in de Achterhoek.

Lily Jacobs Maria Martens

Gemeente komt met verkeersspreekuur

Misschien heeft u het weieens
meegemaakt. U komt een verkeers-
situatie tegen op de weg die naar
uw mening onduidelijk of onveilig is.
U stoort zich aan het parkeergedrag
bij de school of de voetbalclub. Of u
bent van mening dat de auto's bij u
in de straat wel erg hard rijden. Wat
is hier dan aan te doen? De gemeen-
te stelt een speciaal verkeers-
spreekuur in waarin u persoonlijk
met ons, de politie en Veilig Verkeer
Nederland van gedachten kunt
wisselen over verkeerssituaties die
volgens u aandacht behoeven. Het
eerste spreekuur is op 2 maart a.s.

Natuurlijk kunt u ons ook bellen met
een vraag over een verkeerssituatie.
Vaak kunnen we u dan echter niet
direct een antwoord geven, omdat we
moeten overleggen met meerdere
instanties. De gemeente is bijvoor-
beeld verantwoordelijk voor de
wegen die zij beheert, maar mag
niet handhaven op verkeersgedrag.
Daarvoor is de politie de aangewezen
instantie. Vragen die we als gemeente
niet alleen kunnen beantwoorden of
uitvoeren, bespreken we iedere zes
weken met onder andere vertegen-
woordigers van de politie en Veilig
Verkeer Nederland. Voordat we
antwoord op een telefoontje kunnen
geven, zijn we dan soms al een paar
weken verder.

Een persoonlijk gesprek
In een persoonlijk gesprek is het
vaak ook gemakkelijker om over een
verkeerssituatie van gedachten te
wisselen. Daarom bieden wij nu het
verkeersspreekuur aan. Bovendien
zorgen we ervoor dat hierbij alle par-
tijen, die vaak bij één verkeersvraag
betrokken zijn, aanwezig zijn zoals
de politie en Veilig Verkeer Neder-
land. We kunnen dan gezamenlijk
uw verkeersvraag bespreken. Het
spreekuur is iedere zes weken op

maandagochtend. Op www.bronck-
horst.nl vindt u onder Infobalie -*
Verkeer en vervoer alle data van
de verkeersspreekuren in 2009.

Let op
We vragen u wel uw onderwerp
twee weken voor het eerst volgende
spreekuur aan ons te door te geven.
Wij hebben deze tijd nodig om te
kunnen beoordelen of het onderwerp
dat u wilt bespreken past in het ver-
keersspreekuur. Vragen die alleen
voor bijvoorbeeld de politie of Veilig
Verkeer Nederland zijn, worden direct
doorgespeeld naar de betreffende
instantie om te bekijken en te beant-
woorden en zijn niet bedoeld voor
het spreekuur.

Aanmelding
Voor het verkeersspreekuur op
2 maart a.s. kunt u tot 20 februari
12.00 uur een afspraak maken met
mevrouw S. van Laarhoven van de
gemeente, tel. (0575) 75 03 85.
U ontvangt dan zo spoedig mogelijk
bericht bericht of uw onderwerp
behandeld kan worden in het spreek-
uur en wanneer u wordt verwacht.

Wilt u een verkeerssituatie
bespreken? Meld u aan voor het
verkeersspreekuur. Wij bekijken
graag hoe we u van dienst kunnen
zijn!

Graag willen wij ook u als inwoners
van de Achterhoek de kans bieden
om in debat te gaan met deze vier
Europarlementariërs. Daarom
organiseert de Regio Achterhoek
namens de acht Achterhoekse
gemeenten op 2 maart een Europa-
debat in de hal van het gemeentehuis
in Doetinchem. Vanaf 19.30 uur bent
u van harte welkom. Het debat start
om 20.00 uur.

Europa biedt kansen, ook voor
de Achterhoek! Wij zien u graag
bij het Europadebat.

Kerststukken op graven

In de laatste week van februari
verwijdert de gemeente alle kerst-
stukken en kerstversierselen van
de graven op de algemene begraaf-
plaatsen. De gemeente wil voor-
komen dat verwelkte, verwaarloosde
of seizoensgebonden grafversier-
selen de begraafplaatsen ontsieren.
Heeft u kerststukken geplaatst op
een graf van een dierbare, dan vra-
gen wij u deze vóór 23 februari a.s.

te verwijderen. Na deze datum
worden kerststukken en -versier-
selen die nog op de graven aanwezig
zijn door de begraafplaatsbeheerder
verwijderd.

Heeft u hierover vragen, dan kunt
u contact opnemen met de heer
A. Vries van de gemeente, via tel.
(0575)750250.

Meld discriminatie!
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van
discriminatie? Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen!

(0900) 23 54 354
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Een e-mail sturen kan ook: mda@mdveluwe.nl
Wilt u uw melding anoniem doen, vul dan het
internetformulierinopwww.mdveluwe.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



"Met carnaval anderhalve liter wodka
en wat bier, valt wel mee dus"

VOORKOM ALCOHOLSCH ADI
BIJ UW OPGROEIENDE KIN!

ê . www.alcoholinfo.nl helpt oud»r* <-

f f

"Ik drink samen met mijn vriendin
anderhalve Liter wodka voordat
we weggaan, en dan in de stad nog
15 euro aan drank. Valt wel mee dus."
en "Nu drink ik best veel bier ja,
maar dat komt omdat het carnaval is."
Zomaar een aantal uitspraken van
Achterhoekse jongeren in de krant
over hun drankgebruik tijdens de
carnaval.

Carnaval staat weer voor de deur.
Dat betekent drie dagen en nachten
ongelimiteerd feesten voor jong en oud.
En volgens velen hoort alcohol bij
carnaval en gezelligheid. Is dit dan
een goed moment om over het alcohol-
gebruik van jongeren te beginnen?

JA, want veel jongeren drinken hun
eerste glas alcohol tijdens carnaval!
Jongeren drinken hun eerste glas
alcohol meestal op feesten zoals
oud en nieuw of carnaval. En als ze
hun eerste glas alcohol eenmaal
gedronken hebben, is de kans groot
dat ze dat blijven doen. Een duide-
lijke regel werkt beter: geen alcohol
drinken tot tenminste 16 jaar, dus
ook niet tijdens carnaval.

JA, want alcoholvergiftigingen komen
steeds meer voor bij steeds jongere
kinderen
De afgelopen jaren is het aantal tie-
ners dat met een alcoholvergiftiging
wordt opgenomen in het ziekenhuis
extreem toegenomen. Dit zijn ook
steeds jongere kinderen. Voor kin-
deren is alcohol al in kleine hoeveel-

heden schadelijk voor bijvoorbeeld
de hersenontwikkeling, die in de
pubertijd volop plaatsvindt. Bij een
alcoholvergiftiging wordt de concen-
tratie alcohol in het lichaam zo hoog,
datje bewusteloos of in coma kunt
raken. Jongeren zijn hier vatbaarder
voor dan volwassenen. Ze voelen
minder goed aan waar hun grens
van teveel alcohol ligt.

De komende tijd volgt meer informatie
overjongeren en alcohol. Dit in het
kader van het project 'Alcoholmatiging
Jeugd in de Achterhoek, dat de acht
Achterhoekse gemeenten, waar-
onder Bronckhorst, hebben opgepakt
samen met politie, Justitie, IrisZorg
en GGD Gelre-IJssel. Wilt u reageren,
dan kunt u mailen naar
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

Postbezorging gemeente door Delta
Werkvoorzieningschap Delta gaat
met ingang van 1 maart a.s. alle
post voor de gemeente bezorgen.
Tot nu toe bezorgde het bedrijf een
deel van onze post. Door de Wet
Sociale Werkvoorziening (WSW) ligt
er een toegenomen verantwoorde-
lijkheid bij de gemeente om deel-
name van haar inwoners aan het
arbeidsproces te vergroten. Hierin
speelt Delta als werkvoorziening-
schap een grote rol. Zij begeleiden
mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt in en naar werk.
Een aantal medewerkers van Delta
wordt bij de gemeente gedetacheerd,

waardoor Delta ook de post onder
de 50 gram mag bezorgen en dit
niet meer onder het monopolie van
TNT valt. Post die niet binnen 24 uur
door Delta bezorgd kan worden,
bieden we dezelfde dag nog aan
TNT aan. Dit geldt ook voor aan-
getekende stukken en exprespost.

Mededeling van de Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland
De vergadering van de programma-
raad, waarin onder meer het
definitieve radio- en televisieadvies
voor de periode 2009-2010 wordt
vastgesteld, is vervroegd. De ver-
gadering is niet op 3 maart, maar op

24 februari a.s. in gemeentecentrum
Ons Huis, Beukenlaan 30 in Hengelo
(Gld), aanvang 19.30 uur. Het adres
van het secretariaat van de Stichting
Programmaraad Oost-Gelderland is
Garsenshof 33, 7231 LAWarnsveld.

Uit de raad
Raadsvergadering
26 februari a.s.
Op 26 februari a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:

• Bestemmingsplan Buitengebied
Hengelo/Vorden, Schuttestraat
20 in Vorden
Het plan heeft o.a. betrekking op
een functiewijziging van een
agrarisch bedrijf met een meubel-
makerij als nevenactiviteit, in een
woonbestemming voor het agra-
risch deel en een bedrijfsbestem-
ming voor de meubelmakerij.

• Bestemmingsplan Bronckhorst
2008, Beekstraat 1 in Toldijk
Dit plan betreft een verplaatsing
van activiteiten, waardoor een
bedrijf in z'n geheel aan één kant
van de Beekstraat komt te liggen
en een veiliger verkeerssituatie
ontstaat. Ook levert het een posi-
tieve bijdrage aan het landschap.

• Bestemmingsplan partiële
herziening buitengebied
Wildenborchseweg 19 in Vorden
Dit plan gaat over het vestigen van
een tweede bedrijfwoning op het
perceel van het bedrijf De Wilden-
borcherhof waar recreatieve en
agrarische activiteiten plaatsvinden.

• Afwijzing verzoek herziening
bestemmingsplan recreatie-
woning Roessinkweg in Hengelo

• Structuurvisie bebouwd gebied
Deze visie voor het bebouwde
gebied omvat concrete keuzes

voor ontwikkelingen voor wonen
en werken in de kernen van de ge-
meente voor de komende tien jaar.
Op www.bronckhorst.nl onder
Ruimtelijke Plannen/Ruimtelijk
beleid kunt u hier alles over
lezen. B en w vragen de raad de
visie gewijzigd vast te stellen.
Toekomstvisie Bronckhorst 2030
gemeente Bronckhorst
— MODEL 2 ONTSPANNEN

Dn model tovert een informele dtxpie sfeer op. waarbij de inrichting vin
de openbare ruimte niet in hoofdzaak wordt ingericht voor het verkeer.
Oe huidige verkeersruimte voor de kerk wordt ingericht «la dorpsbrink.
waarbij geen sprake meer is van een duidelijke rijbaan

Oe belangrijkste kenmerken:
• Informele brink voor de kerk in de vorm van erfachtig plein, biedt

ruimte aan verkeer en verblijf.
• Achter de kerk een informeel parkplein met parkeermogelijkheden en
ruimte voor markt of evenement Een gesloten bomendak zorgt voor
voldoende beschutting.

• Schoolmeestershuis op parkplein omgevormd tot gezellig
horecapavtljoen.

• Kerk zelf op verhoogd, an met fraaie natuursteen banden omlijst,
grasveld

• Informele inrichting onderstreept dorpse sfeer.

B en w hebben drie scenario's
ontwikkeld met richtingen voor
de gemeente om zich de komende
jaren in te ontwikkelen. B en w
hebben een voorkeur voor scena-

rio 2 (dat kiest voor een duurzame
ontwikkeling en het behoud van
het bestaande), ook de meeste
inwoners en medewerkers van
de gemeente kozen hiervoor.
Nu wordt de raad gevraagd een
keuze voor één van de drie scena-
rio's te maken. Dan is bekend in
welke richting de gemeente zich de
komende jaren gaat ontwikkelen.
Binnenkort vindt u op deze ge-
meentepagina's meer informatie
over de gekozen richting en wat
dit betekent.
Milieueffectrapport aanleg
aardgastransportleiding
Ommen-Angerlo
Verordening langdurigheids-
toeslag
Tot op heden viel deze regeling
onder verantwoordelijkheid van
het rijk en kwamen mensen met
een minimuminkomen na vij f jaar
in aanmerking voor de langdurig-
heidstoeslag. Sinds 1 januari jl.
gaat de gemeente over de regeling.
B en w vinden vijf jaar lang en
vragen de raad de toeslag toe te
kennen als mensen drie jaar een
inkomen hebben op bijstands-
niveau. Met deze toeslag vangen
mensen vaak onverwachte hoge
kosten op, bijvoorbeeld een nieuwe
wasmachine.

• Nota Grondbeleid
B en w vragen de raad deze nota
vast te stellen. Hierin is geregeld
hoe de gemeente zorgt dat vol-
doende grond beschikbaar is voor
het realiseren en exploiteren van
keuzes voor wonen, werken en
voorzieningen.

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

op de agenda staan
2. agendapunten aangaande project-

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

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over:
a.de ingekomen stukken

b.een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet
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, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

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

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

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, Roll over Bronckhorst, wandeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobielen,

Uen 15 mei van 18.30 tot 21.00 uur, 16 mei 2009 van 10.30 tot 15.00 uur, nationale vereniging
De Zonnebloem regio IJsselstreek

• Bronckhorst, toertocht met oude en antieke tractoren, 4 juli 2009 van 09.00 tot 16.00 uur,
TEC De Graafschap

Drempt, Braambergseweg, innemen van een standplaats op zaterdagen en zondagen in 2009
voor de verkoop van snacks, frisdrank, snoep en patat, E. Oost
Halle, afsluiten Kampshöfken voor een buurtfeest, tussen de Westerhofskamp en de Abbinkstraat,
16 mei vanaf 08.00 uur tot 17 mei 2009 18.00 uur, buurtvereniging Kampshöfken
Halle. Wolfersveenweg. tijdelijke gebruiksvergunning VIP-tent, 22 maart 2009, Halmac
Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt, 29 maart van 10.00 tot 16.00 uur en een kofferbakmarkt
op locatie De Kappenbulten, 19 april van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet op
19 april 2009. Notmai producties
Hengelo (Gld), hoek Memelinkdijk/Slotsteeg. ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
paasvuur, 12 april 2009 van 20.00 tot 01.00 uur, buurtvereniging de Noabers
Hengelo (Gld), Memelinkdijk, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. klootschieten,
13 september 2009 van 13.30 tot 19.00 uur, buurtvereniging de Noabers
Hengelo (Gld), plein bij Expert aan de Kerkstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet
i.v.m. dweilorkestenfestival. 19 april 2009 van 11.00 tot 19.00 uur, H.W. Langeler



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo (Gld), Ruurioseweg, jaarlijks buurtfeest met kinderspelen, vogelschieten en dans-
avonden en ontheffing artikel 35 Drank-en Horecawet, 3 juli van 19.30 tot 01.30 uur en k juli 2009
van 13.00 tot 01.30 uur, buurtvereniging de Noabers

• Hengelo (Gld), 19 april 2009, Spalstraat, Kerkstraat en Raadhuisstraat, dweilorkestenfestival met
diverse verkoopkramen van 11.00 tot 18.00 uur, afsluiten Spalstraat, Kerkstraat en Raadhuis-
straat vanaf Schoolstraat tot Spalstraat en gedeeltes van alle wegen uitkomend op genoemde
straten van 06.00 tot 20.00 uur, stichting Hengels Dweilfestival

• Hengelo (Gld), Spalstraat, 22 maart 2009, voorjaarsmarkt op koopzondag van 12.00 tot 17.00 uur,
afsluiten Spalstraat, tussen de Zuivelweg en de Veemarktstraat van 11.00 tot 18.00 uur,
Hengelose ondernemersvereniging

• Hummelo, Groeneweg, 12 april 2009, paasvuur met live-muziek van 19.00 tot 24.00 uur, afsluiten
gedeelte Groeneweg vanaf Stokhorsterweg en eenzijdig stopverbod gedeelte Stokhorsterweg
en Groeneweg van 17.00 tot 24.00 uur, ponyclub Hessenruiters

• Vorden, 15 en 16 augustus 2009, internationaaljeugdvoetbaltoernooi Wim Kuijpervan 08.00 tot
17.00 uur, afsluiten Oude Zutphenseweg, tussen Hamelandweg en Wildenborchseweg, instellen
stopverbod op de Hamelandweg, gedeelte Oude Zutphenseweg en Enzerinckweg, toernooi-
commissie voetbalvereniging Vorden

• Wichmond, 7 april 2009, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. symposium en bedrijfsopening,
afsluiten Dorpsstraat, tussen de Baakseweg en de Lankhorsterstraat van 08.30 tot 22.30 uur,
GeoComfort B.V.

• Zelhem, Ruurioseweg, 12 april 2009, lampionnenoptocht en paasvuur met muziek van 18.00 tot
01.00 uur, instellen snelheidsbeperking (50 km/u) en stopverbod van 18.00 tot 01.00 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 19.00 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
Wolfershuus Susebeek

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
• Halle. Dorpsstraat 21, vergroten commerciële ruimte
• Keijenborg, Teubenweg 50, vergroten woning
• Steenderen. Burgemeester Smitstraat 21, geheel plaatsen kozijn
• Steenderen, Eekstraat 3, bouwen schuur voor kleinvee
• Vorden, de Bongerd 8 en 10, bouwen erker
• Vorden, de Leuke 1, plaatsen hooiberg
• Wichmond, Ludger 29, bouwen woning
• Zelhem, Eckhorsterstraat 1, verbouwen woning
• Zelhem, Hummeloseweg ong., bouwen 17 rijenwoningen en zes patiowoningen
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 8, gedeeltelijk vergroten dakkapellen

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 10 februari 2009:
• Halle, Halseweg 39, plaatsen van een reclamezuil, autobedrijf Vruggink
Verzonden op 9 februari 2009:
• Bronckhorst, ballonstarts vanaf diverse locaties, 1 januari 2009 t/m 31 december 2011,

Van Harten ballonvaarten

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 9 februari 2009:
• Baak, Beukenlaan 7, vergroten melkveestal, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 6 februari 2009:
• Halle, Tarwestraat 17, bouwen woning

Sloopvergunningen
Verzonden op 12 februari 2009:
• Baak, Molenweg 16, geheel slopen woning, garage en paardenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Galgengoorweg 6, geheel slopen zeven schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Rommelderdijk 2, geheel slopen twee schuurtjes

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 17 februari 2009 voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk
onderhoud:
• Halle, Pausendijk 2, nabij eerder genoemd adres
• Hengelo (Gld), Bronkhorsterstraat 11, nabij eerder genoemd adres
• Hengelo (Gld), Loakendiek 3, nabij de Schapendijk ,
• Hengelo (Gld), Ruurioseweg 92A, nabij hoek Scharfdijk/Ruurloseweg
• Hengelo (Gld), Venneweg 3, nabij eerder genoemd adres
• Vorden, Galgengoorweg 22, nabij Galgengoorweg 16
• Vorden, Ruurioseweg 19, nabij Hengeloseweg 2-4
• Zelhem, Enkweg 1, nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Keijenborgseweg 6, nabij eerder genoemd adres
• Zelhem, Priesterinkdijk 8, nabij eerdergenoemd adres
• Zelhem, Velswijkweg tegenover nr. 1, nabij eerder genoemd adres

Aanlegvergunning
Verzonden op 17 februari 2009:
• Wichmond, Okhorstweg 7, voor het ophogen van het agrarisch bouwperceel ten noorden van de

bedrijfswoning met ongeveer 0,5 meter

Ontheffingen Paasvuur verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1
en 5.4.1 APV)
Verzonden op 17 februari 2009, voor de op 12 april 2009 te houden paasvuren in:
• Halle, nabij Bielemansdijk 17
• Halle, nabij Petersdijk9
• Hengelo (Gld), nabij Oude Varsseseweg 3A
• Hengelo (Gld), op hoek Memelijkdijk/Slotsteeg
• Hengelo (Gld), nabij Banninkstraat 35
• Hummelo, aan de Groeneweg
• Velswijk, op hoek Kruisbergseweg/Schooltinkweg
• Zelhem, nabij Ruurioseweg 42

Kapvergunningen
Verzonden op 13 februari 2009:

• Baak, Bobbinkstraat 5, vellen van één esdoorn en drie Italiaanse eiken, geen herplant verplicht
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 5A, vellen van één inlandse eik, geen herplant verplicht
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 33, vellen van één eik, geen herplacht verplicht

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 10 februari 2009:
• Zelhem, aan voetbalvereniging Zelhem is een vergunning verleend voor het uitoefenen van een

horecabedrijf in de inrichting Vincent van Goghstraat 74

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 6 februari 2009:
• Hummelo, Keppelseweg 25, vernieuwen carport
• Vorden, Ruurioseweg 42, bouwen erker

Gewijzigde bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 9 februari 2009:
• Halle, Tarwestraat 15, bouwen woning

Gedoogbeschikking
Verzonden op 6 februari 2009:
• Zelhem, Stadsedijk 7, gedeeltelijk veranderen woning

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

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

Werkzaamheden
• Bronckhorst, omdat wij bonnen gaan snoeien, sluiten wij van 23 t/m 27 februari 2009 in:

- Halle, de Dwarsdijk, tussen de Heisterboomdijk en Veengoot
- Hengelo (Gld), de Hesselinkdijk, tussen de Menninkweg en de Slotsteeg
- Hengelo (Gld), de Menninkweg, tussen de Vordenseweg en Hesselinkdijk
- Keijenborg, de Steenderenseweg, tussen de Hengelosestraat en de Hogenkampweg
- Zelhem, de Banninkstraat, tussen de Velswijkweg en Schooltinkweg
- Zelhem, de Wolfersveenweg, tussen de Kuiperstraat en Bielemansdijk

• Zelhem, de geplande werkzaamheden (voor de aanleg van een verhoogd kruisingsvlak) op de
kruising Slotenmaker de Bruinestraat/Groen van Prinstererstraat van 16 t/m 28 februari gaan
niet door, omdat deze week vorst wordt verwacht. De werkzaamheden staan nu op stapel van
27 april tot 11 mei 2009 (de werkzaamheden zijn voor de Jan Ligthartschool en dit is ook een
periode dat het schoolvakantie is)

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet altijd helemaal exact aangeven omdat er
omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of
versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Bestemmingsplannen
Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2008; Loakendiek 7
Veldhoek' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en wvan Bronckhorst zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2005
Hengelo/Vorden' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische
bestemming in een woonfunctie van het perceel Loakendiek 7 in Hengelo (Gld).

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Vastgesteld bestemmingsplan 'Landgoed Wolfsdael', Zelhem
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 29 januari 2009 het bestemmingsplan 'Landgoed
Wolfsdael', Zelhem vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed
aan de Oude Ruurloseweg in Zelhem.

Het bestemmingsplan ligt van 19 februari t/m 1 april 2009 tijdens openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl -»Infobalie -> Ruimtelijke plannen.

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

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

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Heidenhoekweg 8A/Garvelinkweg 2, voor het splitsen van de bestaande woonboerderij

in twee woningen, het bouwen van een woning en de sloop van bedrijfsgebouwen, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 februari t/m 1 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl -> Infobalie -»
Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Kuiperstraat 2B/2C, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend

bestemmingsplan 'Landgoed De Driesprong'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 februari t/m 1 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl -> Infobalie ->
Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerp-
besluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij en w.

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 januari 2009:

• Vorden, Wildenborchseweg, voor het tijdelijk aanbrengen van een baggerdepot, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 februari t/m 1 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl -* Infobalie -»
Ruimtelijke plannen.

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

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

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

Artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 6, geheel bouwen schuur, ontheffing wegens het overschrijden

van het bouwblok. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Buitengebied 1993 Steenderen'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Kerkstraat 93, bouwen éénroedige hooiberg, ontheffing wegens het overschrijden van de

maximale hoogte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
'Voor Drempt 1995'

De bouwplannen liggen van 19 februari t/m 1 april 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl -> Infobalie -»' Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemoti-
veerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze
kunt u richten aan het college van b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt
u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van
19 februari t/m 1 april 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Kerveldijk k, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit land-

bouw milieubeheervan toepassing is
• Toldijk, Muizengatweg (ongenummerd), voor het oprichten van een melkrundveehouderij.

waarop het Besluit landbouw milieubeheervan toepassing is
• Zelhem, Lageweg 3, voor het oprichten van een paardenhouderij met kleinschalige veehouderij,

waarop het Besluit landbouw milieubeheervan toepassing is

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

Vanaf 23 februari bij De Blauwe Zebra

Kindercursus
Wie van schilderen en tekenen houdt, kan meedoen aan de teken-
en schilderlessen van Erna Kn ik . Zij verzint leuke opdrachten en laat
iedereen kennismaken met verschillende technieken zoals schilderen,
drukwerk maken, aquarelleren, tekenen en fotograferen.

Erna schrijft en illustreert zelf kinder-
boeken, tekent en schildert en deelt
haar kunsten graag met kinderen. Zij
vindt een opdracht pas goed als ze zelf
ook zin zou hebben het te gaan uitvoe-
ren. Daarom verzint ze steeds weer
nieuwe opdrachten en neemt daarin
ook graag de wensen van kinderen
mee. Maandag 23 februari starten de
lessen. Er hebben zich al kinderen
aangemeld en wie zin heeft om een

keertje te 'proeven', is de eerste les van
harte welkom in basisschool De Steen-
uil in Steenderen. Wie van plan is te
komen, meld het even bij Erria.
De lestijd is 's maandags van 17.30-
19.00 uur, voor kinderen van onge-
veer 8 tot 11 jaar. Tijdens schoolvakan-
ties is er geen les. Opgave bij Erna
Kuik, Burgemeester Smitstraat l,
Steenderen, telefoon (0575) 450433, of
via de mail deblauwezebra@xs4all.nl

WEEKBLAD www.contact.nl

CONTACT Nu ook op internet

Samengaan als een geestelijke reis
We zijn een nieuwjaar ingegaan. Het jaar 2009 is eenjaar van aftellen,
want precies op l januari 2010 is de fusie van de twaalf parochies van ons
verband een feit. Als pastores, bestuurders en andere medewerkers in het
parochieverband Graafschap Zutphen zijn wij geneigd het proces van 'sa-
men verder gaan' van de twaalf parochies, op de eerste plaats te beleven
en te presenteren als een bestuurlijk reorganisatieproces.

Dat komt vooral omdat de fusie gepre-
senteerd en beleefd wordt als het moe-
ten uitvoeren van een 'opdracht van
boven' oftewel: als een decreet van het
bisdom. In de tweede plaats zijn wij
als mensen sowieso niet erg geneigd
om veranderingen positief tegemoet
te treden, vooral als de noodzaak nog
niet aan den lijve wordt gevoeld. Kijk
maar naar het milieu en de economie:
het water moet ons eerst aan de lip-
pen staan, de banken moeten eerst
imploderen, de energieprijzen moe-
ten eerst onbetaalbaar worden, voor-
dat wij inzien dat er iets moet veran-
deren, bijvoorbeeld in de richtingvan
duurzaamheid. Meestal is het dan te
laat of is de noodzakelijke verande-
ring veel ingrijpender. Veranderen

heeft het meeste effect als de situatie
nog zó is dat er nog wat te veranderen
valt. In onze situatie, van de fusie van
de parochies van het parochieverband
Graafschap Zutphen wil dat zeggen,
dat veranderen vooral zinvol is zolang
de parochies op zichzelf nog redelijk
vitaal zijn, het kerkelijk leven nog
bloeit, ook al is die bloei niet meer zo
uitbundig als in de jaren zestig.

FUSEREN: WAT BETEKENT DAT?
Het woord "fusie" betekent: een be-
stuurlijk reorganisatieproces, veran-
deren van regelgeving, centraliseren
van een aantal bestuurlijke taken en
van financiën. Misschien is dat maar
goed ook: alleen de regeltjes verande-
ren, ook nog eens van boven af opge-

legd. In ieder geval heeft het weinig te
maken met ons gevoel als Christen,
als katholiek, als parochiaan van deze
parochie.
Wij (denken we misschien allemaal
wel eens stiekem) hoeven er alleen
maar voor te zorgen dat de eigen
(voormalige) parochie zo goed moge-
lijk uit deze (onzalige?) situatie tevoor-
schijn komt. Fuseren, een ander
woord ervoor is 'samengaan'. En het
woord 'samengaan' biedt meer kan-
sen om dat proces waar we inzitten,
het toegroeien naar één parochie,
naast bestuurlijk, financieel, afstande-
lijk, óók te zien als een geestelijke reis,
we 'gaan samen'. Als we ons samen-
gaan zó bekijken, dan zitten we in één
keer midden in een eeuwenoude ker-
kelijke en zelfs bijbelse traditie. Daar-
over de volgende keer meer. Vanuit de
gedachte van een gezamenlijke trek-
tocht wens ik (Jaap van Kranenburg,
pastoraal werker) u, mede namens de
pastores Hogenelst en Matti, een goe-
de reis.



Hoveniersbedrijf

Kettelerij
Ook zo'n zin in het voorjaar?
Maak nu de plannen voor de tuin,
wellicht kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Waarvoor kunt u ons inschakelen:

Advisering
Tuinontwerp en aanleg, ook ontwerpen om zelf uit te voeren
Tuinonderhoud
Renovatie van de gehele of gedeeltelijke tuin
(Sier-) Bestratingen
Voörjaarsbeurt en Voorjaarssnoei
Oplossen wateroverlast
Bemestingsadviezen
Erf afscheidingen
Grondkeringen (diverse mogelijkheden)
Walbeschoeiingen
Bouwkundige tuinelementen (tuinschuurtjes, overkappingen,
pergola's, gemetselde vijvers, vlonders, steigers, etc.)
Onderhoudscontracten op maat
Kappen van bomen door middel van klimtechniek
(ook moeilijk bereikbare bomen)

Is uw interesse gewekt?
Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvende
afspraak via telefoonnummer 0575-552054.

Hoveniersbedrijf Kettelerij
Addinkhof 16a

7251 VG Vorden

Telefoon (0575) 552054

Fax (0575) 55 19 92

WEEKBLAD

CONTACT
_^fr

Nu ook op
internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl

Reinier's
Groenten, Fruit é/ Traiteur

Büdtstar aardappelen 10 fcio 2,99
Hrjüandse Blanke Widof, \iassc i i fck 0,89
Witte piÜOZe druiven van om huismerk
Troffee, super \waliteit, \om proeven 500 gram _L, i j7

Vbor alle gesneden groentes geldt:
2e zuZge HALVE PRIJS

Uit eigen keuken:
Ajam Pangang + rijst + groente
v/d dag en een bakje rauwkpst pp .5,9.5

Vanaf nu bij ons vaste lage prijs:
Turbana bananen kilo 0,99

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 februari.
Burg. Galleestraat 3, Vordcn. Tel. 0575 - 550850

VORDENSE
STOET

-B75

NU VOOR €

KWARK
BOLLETJES

1: NU VOOR

WITTE BROODJES

175
. . •

O.5O
KLEIN

GROOT

7.95

De enige
ZWANENHALZEN

volgens origineel recept

1.1:95

VAN ASSELT
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 februari.

De Echte Bakker Dat proef je'.
Zutphenseweg 18 - Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

FONS JANSEN

installateurs

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Schoorsieentechniek
Ueberle

0575-520240 www.schoorsteen.info

POSTERS

full-

ze knallen ar uit

d r u k k e r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Tandprothetische Praktijk

Kunstgebitspecialist voor nieuwe
gebitsprotheses en reparaties.

Koningsweg 26a 7255 KR Hengelo (G)
1(0575)464433 (06)51446299 F. (0575) 46 44 21
E. info@tppriefel.nl l. www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse landprothetlcl

• • f* i • lHoe fit is de gemeente
— mm *J

* * ' l
Nationaal onderzoek in het kader van het initiatief Hoe fit is Nederland

100 ongetrainde testpersonen gezocht
Tijdens een periode van vijf weken moet bevestigd worden dat regelma-
tig trainen leidt tot significante verbeteringen van gezondheid en welzijn.
De wetenschappelijke evaluatie van de testgegevens gebeurt door het
Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen.

Deelnamebijdrage: 39 euro

Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardio-
toestellen. Alle deelnemers krijgen als dank toegang tot een exclusieve
voordeelwereld met financiële verrassingen.

w 4fe ^ # • • • '

Nu aanmelden en meedoen: 0575 - 55 34 33

Overweg 16
7251 JS Vorden

www.stradasports.nl
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Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 -1830 uur

Lid N.V.KJH.

Behandeling wordt grotendeels

vengoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelïe
VORDEN

Als

Al 25 jaar hét adres voor:

• Spachtelputz (ook in kleur)
• Spackspuiten
• Pleister en schuurwerk
• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte

06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Kleine Kunstkring voor Kinderen.

8 donderdagavonden kunstzinnige vorming.

Tijd: 18.30 tot 20.00 uur.

Start 5 maart en dan om de twee weken.

Atelier "De Knotwilg".

Loohorst 16, Zutphen.

Voor meer info en opgave tel. 06-16280420.

Bemiddeling

melkquotum
varkensrechten
pluimveerechten

Frans Evers

Wittobrinkweg 9
7021 KKZelhem
T 0314335745
F 0314 37 81 68

M 0651 289589

E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Te huur, Zelhem/ Doetinchem.
Appartement (48m7),

Uitzicht op mooi landschap.
Voor ouderen met zorg. Direct beschikbaar.
"Stichting de Heemzorg" op chr. grondslag.

Tel. 0314-378268, dhr. H.Hanskamp
Info: www.deheemhoeve.nl

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG Vorden

NlERSTICHTlNO
ELFSTEDENTOCHT

* heb van dichtbij ervaren hoe het is om tot nierdialyse
veroordeeld te zijn. Het werk van de NiersOchting is
letterlijk van levensbelang. Ik hoop dat heel veel mensen
gehoor geven aan de oproep om mee te schaatsen."

1 maart 2009:
Doe mee!

www.schaatsmee.nl

Of u nu op zoek bent naar een scooter voor uw
boodschappen, om naar uw werk te gaan of naar school

te rijden, bij ons zult u zeker slagen!

AGM staat voor eigentijdse en kwalitatief goede scooters
voor een uitstekende prijs! Wilt u dit zelf ervaren en meer
informatie hierover ontvangen? Of wilt u eens een kijkje

komen nemen bij ons in de winkel? Neem dan contact op
met K2wielers, de AGM dealer bij u in de buurt, op

onderstaand adres:

K2wielers
Wichmondseweg 23 a
7255 KX Hengelo

1:0575461884
E : info@k2wielers.nl
W: www.k2wielers.nl

Ruime keus!

'^f Goede service!

'^f Scherp geprijsd!

WEEKBLAD www.contact.nl

NIERSTICHTING
KNSB

Nu ook op internet

Scoor je voetbalplaatjes nog t/m 8 maart bij AH Hengelo C ld.

HUGGIES LUIERS
2 pakken a 36 stuks

W 82
• voor

1+1 GRATIS

AH CEREALS
diverse varianten
o.a. krokante muesli met noten
2 pakken a 500 gram

4 16
• voor

1+1 GRATIS
AHELSTAR ALBERT HEIJN HENGELO (G.

zak 1,5 kilo

nu i49

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

vr. 8.00 -2100 uur
zo. 8.00 - 18.00 uur

AH GREENFIELDS
MAGERE RUNDER-
OF SUKADELAPPEN

AH TULPEN
GALL@ GALL

2 bos a 10 stuks

98

van * voor s:00

BACARDI BLANKE RUM

fles l liter

W 29
• voor 17.49

voordeel verpakking

kilo

98
van 12 58

voorg9.
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FRANS POLMAN
Glaszetbedrijf

Schilderwerken

liliimiiM "T ""uiÏÏT

Ons nieuwe bedrijf is klaar

We willen u in de gelegenheid stellen om op
23 februari van

15.OO uur tot 18.OO uur
ons pand te bezichtigen:

Frans en Marja Polman
Halseweg 59 b
7025 ET Halle

Tel. 0314-631107

GOTINK
T O T A A L i N S T A L L A T E Ü R

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna's

Molenenk 6 7255 AX Hengelo (gld)
Tel: 0575-465258 Fax: 0575-460181

lid van
Bouwend Nederland

Bou\ven -
modern, historisch, karakteristiek,

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries
is een traditierijke onderneming met
meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen de
mogelijkheden, zonder daarbij

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

<°D
Timmer- en aannemersbedrijf

E VRIES
Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

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

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERUWEG l, 7256 KR KEIJENBORG

De Kroezerijweg is gelegen tussen de rotonde aan
de Rondweg (Kruisbergseweg) en de Hengelose-
straat. De ingang is aan de achterzijde van de
schuur. Ook op deze tijdelijke locatie wil ik U
graag van dienst zijn. Telefonisch bereikbaar op
(0575) 46 22 21 of (06) 50 67 60 24.

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel./fax03l4-625!59

m zoekt enkele

BEZORG(ST)ERS
» voor de dinsdag in het verspreidings-

gebied van deze krant. Hoofdzakelijk
i Vorden enVelswijk.
j Reacties bij voorkeur schriftelijk.

Autoschade Service
Roelofs Zelhem

Stikken weg 66 Zelhem
Tel.: 0314 - 622 046

info@autoschadezelhem.nl - www.autoschadezemem.nl

BERENDSEN Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen
Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

BERENDSEN
Verkoop • Reparatie

Omheiningen • Paardestallen

Hoefkensestraat I6a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11/ Mobiel 06-53842907

• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Autoschade Service
Roelofs De Achterhoek

AUTQWAS.ZELHEME

'AUTOPOETS.ZELHEM

Autoschade Service
Roelofs De Achterhoek

tel. 0314 - 622046

info@autoschadezelhem.nl

* Herstellen van al uw autoschade
• Speciale aparte autopoetsafdeling
* Wij werken voor alle verzekeringen
* Eigen risico regeling
• Vervangend vervoer
• Ruitreparatie/service
* Sleep- en ophaaldienst
* Uitdeuken zonder spuiten
* Spotrepairs
» Herstellen en spuiten van

bedrijfswagens / campers
• Spuitcabine 4,5 meter hoog
• Wasstraat 2,80 meter hoog,

ook voor bussen!
• Autowasstraat met textielborstels

- dus beter voor uw auto!

Stikkenweg 66 Zelhem
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . ..; .... . . . . . . . • . . . . •

www.autoschadezelhem.nl

4-daagse cruise
Rijn - Moezel - Cochem

Vertrek zaterdag 23 mei 2009
Prijs p.p. v.a. € 315,- inclusief bustransfer vanaf Zelhem naar Arnhem v.v.

VakantieXperts Avanti
Stationstraat 7 • Zelhem

Tel: 0314-626171

Co
REIZEN

Fijne vakantie. Oad Reizen
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De verwarming lager bespaart energie

Gemeente Bronckhorst deed mee
met Warme Truiendag

Kerk en radio

Ambtenaar Marco van Veen had het niet koud met een trui aan.

De gemeente Bronckhorst gaf gehoor aan de oproep van het IGimaatver-
bond en Z@pp om mee te doen aan de Warme Truiendag. De gemeente
vroeg haar ambtenaren, bedrijven en kinderen van de scholen in Bronck-
horst op 12 of 13 februari in een warme trui naar kantoor of school te ko-
men. Het was de bedoeling dat de temperatuur in het gemeentehuis -en
gemeentekantoor een paar graden lager stond dan normaal, waarmee on-
geveer 15 procent minder energie verbruikt (CO2 uitgestoten) wordt.

Bij het rondje op het gemeentekan-
toor is de temperatuur op de begane
grond wel iets minder dan anders. Op
de eerste verdieping is de temperatuur
aangenaam. Volgens diverse ambtena-
ren is de thermostaat wel een paar
graden lager gezet. "Maar het voelt
niet echt koud aan met een trui. Het

weer is redelijk goed en de zon schijnt,
dat scheelt natuurlijk wel", is de alge
mene mening van de ambtenaren op
de eerste verdieping. Marco van Veen
werkt bij de afdeling Veiligheid, ver-
gunningen en handhaving. Over zijn
stoel hangt zijn jas en zelf draagt hij
een groene sweater. Van Veen is gede

tacheerd via vTTAE en werkt nu sinds
drie weken voor Bronckhorst. Hij heeft
weinig gemerkt van de Warme Truien-
dag. "Ik heb niet specifiek een trui
aangetrokken. Meestal heb ik al een
trui aan", zegt Van Veen.
De gemeente vindt het belangrijk iets
tegen de klimaatverandering te doen.
De Warme Truiendag is zo'n mogelijk-
heid. Ook met de bouw van het nieu-
we gemeentehuis houdt Bronckhorst
hier rekening mee door een bijzonder
duurzaam gebouw te bouwen dat 64
procent minder energie verbruikt
dan een gemiddeld kantoorgebouw in
Nederland.

In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Op maandag 23 februari zal mevr. Ri-
kie Jansen-Coobs vertellen over de ge
bruiken tijdens de vasten-tijd in de
Roomskatholieke Kerk De heer H.G.
Dijkman uit Vorden zal op maandag
02 maart een overdenking houden Pa-
ter Vesseur van de Abdij Slangenburg
werkt mee aan de uitzending van

maandag 09 maart. Het programma
'De Muzikale Ontmoeting' wordt iede
re maandagavond tussen 19.00 en
20.00 uur uitgezonden via Radio Ide
aal. Na de uitzending kunnen er van
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe muzi-
kale verzoek] es aangevraagd worden
voor de daarop volgende week, via het
teLnr. van de studio: 0314-624002

De kabelfrequentie's van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequentie's zijn
105.1 t/m 107.7

Supergoedkoop naar de top 7
dierenparken met Super de Boer
Entreekaartje voor maar € 2,50 p.p.
Klanten van Super de Boer kunnen
dit jaar opnieuw massaal naar de
dierentuin. De actie waar vorig jaar
meer dan 300.000 gezinnen aan
deelnamen, gaat dit jaar op 16 fe-
bruari van start. Klanten kunnen
zes weken lang bij alle 305 Super de
Boer winkels sparen voor toegangs-
kaarten voor zeven grote dierentui-
nen in het hele land.

Super de Boer verwacht dit jaar weder-
om een stormloop op de spaarzegels.
Campagneleider Wim Junte: "Met de
spaaractie kunnen onze klanten voor
een klein bedrag met het hele gezin
naar een dierentuin. Een gezin van
vier personen spaart met onze actie
met gemak zestig euro uit bij een be-
zoek aan één van de deelnemende die
renparken."

Vanwege het grote succes afgelopen
jaar heeft Super de Boer de dieren-
tuinactie met drie weken verlengd om
klanten meer kans te geven op toe
gangskaarten.

Zij kunnen nu gedurende zes weken
zegels sparen. Daarnaast is de bezoek-
periode aan de parken verlengd. Klan-
ten ontvangen een gratis dierentuin-

zegel bij elke 15 euro aan boodschap-
pen én bij gemiddeld tien actiepro-
ducten per week. Een volle spaarkaart
(12 zegels) is met bijbetaling van €
2,50 in te wisselen voor een toegangs-
kaartje voor een van de zeven deelne
mende dierenparken.

De Dierentuinactie start op 16 februa-
ri en loopt tot en met 29 maart 2009.
Met de dierentuinvouchers kunnen
klanten tot en met 30 juni 2009 een
bezoek brengen aan één van de deel-
nemende dierenparken, waaronder
Ouwehands Dierenpark en SEA Life in
Scheveningen.

DEELNEMENDE PARKEN
Aan de dierentuinactie nemen de vol-
gende parken deel:
1. Dierenpark Emmen
2. Ouwehands Dierenpark Rhenen
3. Safaripark Beekse Bergen te Hilva-

renbeek
4. Dierenpark Amersfoort
5. Gaiapark Kerkrade Zoo
6. SEA LIFE Scheveningen
7. Dierenrijk te Mierlo

De toegangsbewijzen zijn via
www.superdeboer.nl/dierentuinen te
bestellen.

Activiteit Stichting Humstee

Carnavalsbus 's Heerenberg Baakse BöVS
Plattelands ioneeren Steenderen & ziin meer dan onmisbaar. En wat is er »/

Damesteams Voetbalvereniging
Plattelands jongeren Steenderen &
JongGelre Hummelo & Keppel
gaan op 22 februari naar 's Heeren-
berg, een stad dat midden in fe-
bruari verandert in Waskupenstad.
Boven de rivieren is dit Tiet Mekka
van Carnaval'.

Niet alleen de optochten in 's Heeren-
berg zijn de moeite waard, maar ook
het carnavalsfeest naderhand in de ge
zellige kroegen: Dolle Graaf, Café de
Graaf, Café De Snor en De Landscroon

zijn meer dan onmisbaar. En wat is er
nou mooier dat Plattelands jongeren
Steenderen & JongGelre Hummelo &
Keppel daar tussen staan te hossen?!

Dus allen, trek het beste carnavalspak
uit de kast en ga mee naar Waskupen-
stad!

Info en kaarten bij Elise Rurjes,
tel. (06) 18 33 01 37 of email:
aapj e_elise@hotmail.com
Wees er op tijd bij, want vol=vol!

Mobilisatieschaatsen
in Hengelo Gld

Zaterdagmiddag 21 februari is er
in Hengelo een bijzondere demon-
stratie te zien van Nederlandse sol-
daten uit de mobilisatieperiode
1939-1940. De soldaten zullen in au-
thentieke uniformen optreden en
geven een demonstratie op de ech-
te ouderwetse Friese doorlopers.

Het is voor het eerst in Nederland dat
deze re-enactors op deze manier optre
den. De komst van de kunstijsbaan
naast het Achterhoeks Museum 1940-
1945 bracht ons op het idee om daar
iets leuks mee te doen. In de strenge
winter van 1939 -1940 werd er veel ge
schaatst door de Nederlandse solda-
ten. Er werd toen zelfs in het echt ge
oefend met volle bepakking.

In 2008 kreeg het museum een dag-
boek met veel foto's van een Neder-
landse soldaat die in de Achterhoek
was gelegerd. Bij de foto's zaten er
twee waarop de soldaten voor hun ple
zier aan het schaatsen waren. Dat
unieke beeld zal zaterdagmiddag 21
februari in Hengelo Gld. aan de Ker-
straat naast het Achterhoeks Museum
1940-1945 herleven. De koek en zopie
staan klaar, www.museum40-45.com

LOON, SLOOP EN G R O N D V E R Z E T B E D R I J F

De twee damesteams en hun coaches van Voetbalvereniging Baakse Boys werden door Rob Masselink (tweede van rechts) in nieuwe trai-
ningspakken en leidersjassen gestoken.

De twee damesteams en hun coaches van Voetbalvereniging Baakse Boys
werden recent in nieuwe trainingspakken en leidersjassen gestoken door
Rob Masselink van Loon, sloop en grondverzetbedrijf Rob Masselink uit
Hummelo.

Het dameselftal van v.v. Baakse Boys
bestaat dit seizoen 40 jaar. Er zijn tij-
den geweest dat het elftal met 9 of 10

dames op pad moest. Maar sinds ja-
nuari van dit jaar zijn er maar liefst 24
dames lid van v.v. Baakse Boys. Ze zijn

onlangs dan ook gestart met een 2e
elftal. Toen aan Rob Masselink ge
vraagd werd om de beide damesteams
van nieuwe kleding te voorzien, twij-
felde hij niet. "Moeten we doen," zij hij
kort en krachtig. Om hem te bedan-
ken voor deze sponsoring werd hem
een bos bloemen aangeboden.
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Na zestien jaar zanger te zijn geweest bij de Hengelose punkrockband
The Grolschbusters stopt Nils Lenting ermee. De reden hiervoor is dat
Nils erg druk is met zijn bedrijf. Daarnaast wil hij meer tijd voor zijn
gezin vrij maken.

The Grolschbusters is op 2 december
1989 opgericht door drie vrienden:
Bert Maalderink, Rob Heusinkveld en
Edwin Stege na een bezoekje aan een
concert van The Ramones in Tivoli te
Utrecht. Sindsdien zijn er vele bandsa-
menstellingen geweest en Nils, in
1993 bij de band gekomen, was een
vaste waarde van de band. Er zijn vele
nummers door hem geschreven en hij
had een magistrale uitstraling op het
podium. Een van de vele hoogtepun-
ten was dat hij samen met Marky Ra-
mone, de drummer van The Ramones,
op het podium een nummer heeft ge-
speeld. The Ramones hebben inmid-
dels een plekje veroverd in de Hall of
Fame in Hollywood. Misschien is er
voor Nils een plekje weggelegd op de
Wall of Fame van café De Zwaan in
Hengelo.

Wie Nils nog een keertje op het podi-
um wil zien staan bij The Grolschbus-
ters, kan terecht bij café de Tol (Witte
Brink) op vrijdagavond 27 maart. De
overige handleden zijn een maand ge-
leden op zoek gegaan naar een waardi-
ge vervanger. Inmiddels is er een nieu-
we zanger gevonden met de nodige er-
varing. Hij is van oorsprong afkomstig
uit Hengelo Gld, zit al ongeveer vijf-
tien jaar in de muziekwereld, lust
graag een biertje en kan goed zingen.
Het is ...? Binnenkort wordt zijn naam
bekend gemaakt. Zijn eerste optreden
met The Grolschbusters is bij café de
Tol op 27 maart.

De band The Grolschbusters gaat dus
gewoon verder en zal in december dit
jaar hun twintigjarig jubileum vieren.
Of dit gepaard gaat met een nieuw al-

bum is nog even de vraag. Helemaal
de band verlaten zal Nils niet doen. Hij
heeft aangegeven dat hij graag zoveel
mogelijk betrokken wil blijven bij de
band, mogelijk als geluidstechnicus!
Voor meer informatie zie:
www.grolschbusters.nl

Jazzdemo DOG Baak l maart 2009

Kleurrijk en feestelijk spektakel

Een optreden tijdens de succesvolle jazzdemonstraties van 2008.

De door Gymnastiekvereniging DOG uit Baak georganiseerde Jazzdemo
vindt dit jaar plaats op zondag l maart a.s. in Zaal De Lankhorst in
Wichmond. Belangstellenden kunnen genieten van optredens van diverse
jazzdansgroepen en streetdance.

DOG Baak organiseert deze middag
voor haar eigen groepen, maar ook
dansgroepen uit de omgeving zullen
aanwezig zijn. Er zijn inschrijvingen
van IJ.G.V. IJzervoorde, WSV Warns-

veld, RGV Ruurlo, Borchlo uit Neede,
SSS Zelhem, KDO Apeldoorn-komt
met een A-selectie, DIO Keijenborg en
natuurlijk DOG. Er worden ook street-
dance demonstraties gegeven, waar-

onder de eerste keer van DOG zelf. Er
treden dames en meisjes op variërend
in leeftijd vanaf 2'/2(!) jaar. Zij zullen
met veel enthousiasme wervelende
dansen demonstreren en dit op zeer
uiteenlopende muziek. Het wordt een
kleurrijk en feestelijk spektakel. Aan-
vang 13.00 uur, het duurt tot ca. 16.00
uur. Zaal De Lankhorst aan de Lank-
horsterstraat 3B te Wichmond.

Actie Kerkrestauratie
Concert in streektaal
Op zondag l maart om 15.00 uur
treden het Nedersaksisch Vocaal
Ensemble én Gea Rexwinkel op tij-
dens een concert in de dorpskerk
van Hummelo. De opbrengst is
voor de Actie Kerkrestauratie.

Het Nedersaksisch Vocaal Ensemble
heeft als belangrijkste doelstelling het
op kwalitatief hoog niveau verzorgen
van uitvoeringen met liederen in één
van de zes Saksische taalvarianten.
Het repertoire bestaat uit liederen in
het Gronings, Drents, Twents, Stelling-
werfs, Achterhoeks en Platduuts. On-
der andere nummers van Daniël Lo-
hues, Herman Finkers en Bonne Rou-
te. Ook worden vertalingen van beken-
de nummers zoals van Ennya gezon-
gen. Het gemengd koor telt 26 leden,
afkomstig uit Groningen, Drente en
Overijssel. Dirigent is Herman Koster;
de begeleiding wordt verzorgd door
Saskia Abbes dwarsfluit en Jeroen Jon-
gejan piano. In zijn nog jonge bestaan
heeft het koor al enkele prijzen be-
haald. Het concert kent ook een optre-
den van de in Hummelo en omstreken
welbekende Gea Rexwinkel. Nog on-

langs heeft zij een CD opgenomen
met Bennie Jolink.

Het programma van Gea zal op l
maart vooral bestaan uit enkele num-
mers in de sfeer van de countrymu-
ziek. Kaarten zijn vanaf 18 februari in
de voorverkoop verkrijgbaar bij de
Spar te Hummelo voor € 8,- en € 5,-
(kinderen t/m 12 jaar). Op zondagmid-
dag in de kerk kosten de kaarten € 10,-
- en € 5,-. De opbrengst is uiteraard
weer voor de Actie Kerkrestauratie, die
hoopt met deze actie weer een mooi
bedrag te kunnen toevoegen aan hun
budget voor het restaureren van de
kerk.

Na evaluatie is gebleken dat vooral
voor agrarische en industriële ge-
bouwen, met vaak grote bouwvolu-
mes, onevenredig veel leges zijn be-
taald in 2008. Daarom hebben B&W
van Bronckhorst in januari 2009
besloten om het tarief voor indus-
triële en agrarische bedrijfsgebou-
wen met terugwerkende kracht tot
l januari 2008 te verlagen.

Voor industriële bedrijven kleiner dan
1000 m2 die gaan (ver)bouwen worden
de leges met 40% verlaagd, naar € 11,-
per m2 en voor bedrijven groter dan
1000 m2 met 24%, ook naar € 11,- per
m2. Voor agrarische bedrijfsgebouwen
(stallen) wordt het bouwlegestarief ver-

laagd met 15% naar € 5,86 per m2 en
voor overige agrarische bedrijfsgebou-
wen (schuren, loodsen en-bergingen)
met 36% naar € 4,36 per m2. Alle bedrij-
ven die voor restitutie in aanmerking
komen, zullen hierover afzonderlijk
worden geïnformeerd. Als voor het
(ver)bouwen van een huis of een bedrijf
een bouwvergunning nodig is, rekent
de gemeente daarvoor bouwleges. Dit
bedrag werd voorheen bepaald door de
kosten van het bouwproject. Deze zijn
echter vaak moeilijk objectief te bepa-
len. In 2008 heeft de gemeente Bronck-
horst daarom een nieuwe systematiek
ingevoerd. De gemeente berekent de
bouwleges nu naar de te bouwen m3 of
m2 en het type bouwwerk.

Met live@ideaal.org
back to the sixties

Op woensdag 25 maart a.s. verzorgt Radio Ideaal in het programma
Iive@IdeaaLorg een thema-uitzending over de roerige jaren '60. Presentator
Genie Evers gaat met een aantal studiogasten terug naar de roerige maar
o zo mooie jaren '60 en (begin) '70. Een sixties gelegenheidsband zal een
aantal nummers uit die tijd live ten gehore brengen.

De locatie van waaruit de uitzending
zal worden verzorgd ademt voor meni-
ge Zelhemmer nog steeds de sfeer van
de jaren '60 uit. Het heet inmiddels El-
len's Eethuisje, maar als zaal 'de
Ploeg' was het in die jaren het onder-
komen van Popsociety Walhalla, de
Zelhemse beatclub, waar Nederpop-
bands als Q65, Livin' Blues en vele an-
deren een optreden verzorgden. Voor
het programma is Iive@Ideaal.org nog
op zoek naar mensen die iets kunnen
en willen vertellen over popsociety

Walhalla uit Zelhem, of beatclub
Shabby uit Hengelo. Met leuke inter-
views en muziek uit die jaren en een
optreden van een gelegenheidsband
wordt het zeker een leuke uitzending.

De uitzending is vrij en gratis toegan-
kelijk voor publiek. Mocht je belang-
stelling hebben om je verhaal te vertel-
len, heb je foto's of andere informatie
voor het programma dan houdt
Live@Ideaal.org zich aanbevolen. Mail
hiervoor naar infb@ideaal.org

Start vaccinatie tegen
baarmoederhalskanker
Deze dagen krijgen bijna 4OO.OOO meisjes een uitnodiging voor inenting
tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie). Deze inenting zit vanaf
2009 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In maart begint een eenma-
lige actie waarmee meisjes die dit jaar 13 tot en met 16 jaar worden zich
kunnen laten vaccineren.

In september starten de reguliere
inentingen binnen het RW. Alle meis-
jes die in aanmerking komen voor vac-
cinatie krijgen hiervoor een uitnodi-
ging thuis. De GGD'en verzorgen de in-
tentingen. Voor GGD Gelre-IJssel bete-
kent dit het vaccineren van 20.000
meisjes. Een volledige inenting tegen
baarmoederhalskanker bestaat uit 3
prikken.
De meisjes krijgen deze verdeeld over
een half jaar. Op de website
www.ggdgelre-ijssel.nl is informatie te
vinden over de vaccinatie tegen baar-
moederhalskanker. Ook kan men met
vragen terecht bij het gratis telefoon-
nummer (0800-301 80 51).

INENTING IN
RIJKSVACCINATIEPROGRAMMA
Vanwege de gezondheidswinst voor
vrouwen besloot het ministerie van

VWS de inenting tegen baarmoeder-
halskanker vanaf 2009 op te nemen in
het RVP. Binnen het RVP krijgen meis-
jes de inenting steeds op de leeftijd
van twaalf jaar. Vanaf september 2009
krijgen meisjes die op of na l januari
en voor l september 2009 deze leeftijd
bereiken een vaccinatie. Meisjes die
dit jaar na 31 augustus twaalf jaar
worden, krijgen in 2010 een uitnodi-
ging voor de prik.

BAARMOEDERHALSKANKER
Jaarlijks krijgen ongeveer 600 vrou-
wen baarmoederhalskanker. Gemid-
deld sterven elk jaar 200 vrouwen aan
deze ziekte. Baarmoederhalskanker
krijg je alleen na een infectie met het
humaan papillomavirus, kortweg
HPV. Er bestaan wel honderd typen
van dit virus, maar die kunnen niet al-
lemaal kanker veroorzaken. De inen-

ting beschermt tegen twee typen van
het HPV-virus (HPV 16 en 18) die sa-
men 70% van alle gevallen van baar-
moederhalskanker veroorzaken.

VACCINATIE EN
BEVOLKINGSONDERZOEK
De vaccinaties beschermen niet volle-
dig tegen baarmoederhalskanker.
Daarom blijft het bevolkingsonder-
zoek baarmoederhalskanker ('het uit-
strijkje') ook voor gevaccineerden be-
langrijk. De combinatie van het uit-
strijkje en vaccinatie is de beste ma-
nier om baarmoederhalskanker tegen
te gaan.

Wijkgebouw, 't Rikkelder 22, Ruurlo,
Ie prik 18 maart, 2e prik 15 april.
Wijkgebouw, Sarinkkamp la, Henge-
lo, Ie prik 16 maart, 2e prik 14 april.
OBS de Steenuil, Burg. Smitstraat 19,
Steenderen, Ie prik 24 maart, 2e prik
20 april.
Dorpshuis, Raadhuisstraat 6, Vorden,
Ie prik 19 maart, 2e prik 16 april.
Wijkgebouw, Stationsplein 2, Zelhem,
Ie prik 11 maart, 2e prik 9 april.



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

Gezocht: verbouwers in Gelderland
voor nieuw tv-programma van SBS6!
Het nieuwe SBS6 programma 'De Verbouwers XXL' is op zoek naar ver-
bouwers. In het nieuwe woonprogramma draait het niet om de klusteams
en stylistes, maar om de huiseigenaar zelf.

In iedere aflevering staat een provin-
cie centraal waarin telkens vier 'ver-
bouwers' tegen elkaar strijden om de
mooiste verbouwing van de provincie.
De Verbouwers XXL is op zoek naar de

mensen en de verhalen achter een ver-
bouwing. Een grote verbouwing of een
kleine verbouwing, alles is mogelijk in
het programma. Wie in de gemeente
Bronckhorst hoopt de verbouwing in

de komende tijd af te ronden en vind
het leuk om de voortgang op tv te la-
ten zien? Wie is een verbouwer of kent
een verbouwer?
Ga dan naar www.deverbouwersxxl.nl
en meld aan! Of bel met 020-3143238.
De Verbouwers XXL is vanaf woensdag
25 februari om 20.30 uur te zien bij
SBS6.

"Ik heb veel geleerd op de Proefboerderij"

CDA-lijsttrekker Europese verkiezingen
Wim van de Camp bezoekt De Marke

Wim van de Camp (rechts) met naast hem Henk Jan Ormel laten zich voorlichten.

Dé Marke, Praktijkcentrum voor Melkveehouderij en Milieu in Hengelo,
heeft veel indruk gemaakt op politicus Wim van de Camp. Onlangs is CDA
Tweede Kamerlid Van de Camp gekozen tot lijsttrekker van zijn partij
voor de Europese verkiezingen, die op 4 juni dit jaar worden gehouden.
Van de Camp bracht op maandag 9 februari een werkbezoek aan de Ach-
terhoek en bezocht ondermeer De Marke.

Niet helemaal toevallig begon Wim
van de Camp zijn Achterhoektour in
Hengelo Gld. Hij lunchte bij zijn colle-
ga Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel
in het 'domineeshuus'. Ormel, na-
mens zijn CDA-fractie voorzitter van
de vaste commissie voor Buitenlandse
Zaken en vicevoorzitter van de Parle-
mentaire Assemblee van de NAVO,
was eveneens van de partij bij het
werkbezoek van Van de Camp. Hoewel
Ormel bijna kind aan huis is bij De
Marke in zijn woonplaats, was het
voor Van de Camp de eerste keer. "Ik
ben wel eens op een andere manier in
Hengelo geweest, maar niet op de
Proefboerderij". Van de Camp is een
enthousiast motorrijder en met zijn
motorrijdersclub rijdt hij door heel
Nederland. "Dus ook Hengelo. Ja, de
wegraces hier ken ik wel".

Op De Marke werd het CDA-gezelschap
ontvangen door de burgemeester van
Bronckhorst, Henk Aalderink. Op Prak-
tijkcentrum voor Melkveehouderij en
Milieu was het onderwerp van het ge
sprek: De invloed van de Europese re-
gelgeving op de mogelijkheden voor de
melkveehouderij. Twee inleiders van
De Marke gingen in op het ontstaan en
wat het praktijkcentrum doet. De vele
cijfers, wetenswaardigheden en doel-
stellingen van het zogenoemde 'Koei-
en en Kansen', gaf voldoende stof tot
discussie. Na de rondleiding door de
stallen en het buitenterrein van De
Marke, vertelde Wim van de Camp dat
hij veel geleerd had. "Proefboerderij De
Marke is enorm belangrijk om de we

tenschappelijke onderbouwing te ge
ven van hoeveel nitraat, wanneer en
waar mag uitstoten. Ik vind het een in-
drukwekkende prestatie om te horen
dat het dus heel goed mogelijk is om
van 326 kilo overschot naar 195 kilo
overschot te komen".

Van de Camp heeft niet de indruk dat
er in Europa een gelijksoortig Praktijk-
centrum is als De Marke. "Ik denk dat
De Marke ver vooruit loopt op de Euro-
pese ontwikkelingen. En we hebben
vanmiddag gehoord dat het ministe
rie van Verkeer en Waterstaat in het
kader van de 'Kaderrichtlijn Water, nu
ook andere landen een gelijksoortig
project gaat geven. In dit geval zijn dat
acht proefboerderij en in Noord-West
Europa die samenwerken om die ni-
traatuitstoot te bestuderen. En dat is
natuurlijk wel winst". De invloed van
de Europese regelgeving op de moge
lijkheden voor de melkveehouderij,
zal volgens Van de Camp beperkt zijn.
"De veranderingen die eraan komen
zijn grotendeels al in gang gezet. De
Europese Unie wil op het terrein van
milieu-uitstoot in Europa, de nitraat-
richtlijnen uniformeren. Ik verwacht
daar niet echt nieuwe veranderingen
van. Het zal genoeg moeite kosten om
de huidige nitraatrichtlij nen op een
nette manier uit te voeren".

Op 4 juni zijn de Europese verkiezin-
gen. Volgens Van de Camp is zijn cen-
trale inbreng, dat Europa moet doen
wat Europa moet doen! "Dan heb ik
het ondermeer over klimaatverande

ring, energiepolitiek, milieu, asielzoe
kers en kennismigranten. Europa
moet niet doen wat wij in Nederland
kunnen doen. Dan heb ik het over on-
ze AOW, pensioenen, onderwijs, uitke
ringen en ons zorgstelsel. Dat behoort
allemaal tot Nederland en dat wil ik
ook graag allemaal behouden en vei-
lig stellen", vindt de CDA-politicus.
"Maar die andere onderwerpen daar
kan Europa meer in doen en hebben
we ook iets meer elan in nodig". Van
de Camp haalt het voorbeeld aan van
wat er de afgelopen zomer is gebeurd
met de oorlog russen Rusland en Geor-
gië. Maar ook wat de afgelopen winter
is gebeurd met de gasoorlog tussen
Rusland en Oekraïne. "Dat zijn onder-
werpen waar we het getal van Europa,
bijna 500 miljoen mensen, daarvoor
nodig hebben. Dus, laat Europa doen
wat europa moet doen en laat Neder-
land doen wat Nederland kan doen",
verduidelijkt hij. Van de Camp vindt
niet, dat het voor Nederland moeilijk
is om Europees te denken en Europees
te handelen. "Kijk wat Nederland de
afgelopen vijftig jaar aan Europa heeft
verdiend. We zijn een groot export-
land en zeker als het gaat over agrari-
sche producten. Daarmee heeft Euro-
pa de Nederlandse economie veel mee
vooruit geholpen", vindt het Tweede
Kamerlid. "Kijk naar de euro en de fi-
nanciële crisis, we staan er redelijk
goed voor. Europa heeft wat dat be
treft ons veel voordelen opgeleverd".
Maar hij vindt dat er nog best veel Ne
derlanders zijn, die vinden Europa te
ver weg. "Daar moeten we óók eerlijk
in zijn. Mijn taak zal de komende
maanden daarom ook zijn, om Euro-
pa dichter bij de Nederlandse burgers
te brengen. Niet door alleen maar de
loftrompet over Europa te steken, nee,
duidelijk onderscheid te maken: wat
doet Nederland en wat doet Europa".

Hengelose vogelkweker pakt voor de vijfde keer goud

Bennie Enzerink wereldkampioen
met Koningsparkiet

Bennie en Bertha kijken met bewondering naar de mooie groen/rood gekleurde Konings-
parkiet, die wereldkampioen werd.

Hengeloër Bennie Enzerink is met
zijn Ambon Koningsparkiet in de
Italiaanse plaats Piacenza wereld-
kampioen geworden. De jury be-
oordeelde de forse vogel met
prachtige groene en rode kleuren
met 94 punten. Het is niet de eerste
keer dat Enzerink de wereldtitel
pakte. Hij heeft al vier keer eerder
een gouden plak in ontvangst mo-
gen nemen.

Vogelkweker Enzerink had er alle ver-
trouwen in dat zijn Koningsparkiet
hoog zou scoren op het WK. Een jaar
geleden zag hij al dat de vogel goed in
conditie en mooi in de veren was. Vo-
rig jaar kreeg de vogel op de tentoon-
stelling in Lochem 93 punten en was
daarmee de mooiste vogel van de
show. Dit jaar op de tentoonstelling in
sporthal De Kamp in Hengelo, kreeg
de vogel ook het maximale aantal van
93 punten die in Nederland daarvoor
staat. "Op het WK in Italië kreeg ik 94
punten. Dat is super!", glundert de
Hengeloër. Volgens Enzerink wordt op
het WK streng gekeurd door de jury.
De houding van de vogel, hoe zit het
op stok en heeft de vogel mooie strak-
ke vleugels zijn enkele onderdelen
waar de keurmeesters op letten. De vo-
gels hebben een lange reis te gaan. En-
zerink: "'s Woensdags zijn ze gebracht
naar de Hanzehal in Zutphen waar ze
in kooitjes gingen. Daar krijgen ze
voer en stukjes appels en sinaasappels
voor het vocht. Dat is allemaal prima
geregeld". Vrijdag werden de vogels in-
gekooid in Italië. In drie hallen waren
18.000 verschillende soorten vogels.
Bijzondere geheimen heeft Bennie En-
zerink niet met zijn succesvolle vogels.
Voordat de Koningsparkiet naar het
WK ging, kreeg de vogel een douche.
Door regelmatig de vogels nat te
sproeien en te wassen met shampoo,
krijgen ze een mooie glans.
Enzerink werd in 1999 voor het eerst
wereldkampioen. Daarna pakte hij
nog drie keer de titel en met zijn Ko-
ningsparkiet dit jaar, kwam het aantal
eremetaal op vijf. Iedereen die lid is
van de Algemene bond of Nederlandse
bond kan meedoen aan het WK. Vroe-
ger kon je twee jaar spelen met een vo-
gel. In 2001 op het WK in Duitsland
had Enzerink een vogel die drie jaar
oud was. "Vooraf had de Nederlandse
bond gezegd, dat kan en de Algemene
bond zei, dat kan niet. In Duitsland
kwam de keurmeester bij me en zei:
Enzerink je hebt 93 punten, maar je
bent gediskwalificeerd. Die vogel was
een jaar te oud. Ja, daar doe je niets
aan", blikt hij terug. Enzerink heeft
veel ervaring en ziet al snel wanneer
een vogel kans maakt of het een top-
per wordt. Hij had een keer een Bera-
bandparkiet die vijf eieren had. Één
van de vijf was groter en daar kwam
een goed kuiken uit. Daar is hij in
1999 wereldkampioen mee geworden.
'Het hoeft niet altijd met de buiten-
kant te beginnen, maar het is wel een
goed teken", weet Enzerink. "Als het
kuiken uit het ei komt weet je nog
niets. Dat zie je pas over eenjaar of het
een kans maakt om een topvogel te
worden. Vaak zie je dat al aan het lo-

pen en dat de vogel fit is. De vogel
krijgt dan extra veel vitaminen en
krachtvoer". Enzerink kweekt zelf ook
vogels en heeft zo'n honderd kweek-
koppels, zoals de Berabandparkieten
en de Koningsparkieten. Vooral met
het laatste soort pakt hij veel prijzen.
"Dit is een topvogel, een prachtige vo-
gel en mooi van kleur".
Bennie's vrouw Bertha heeft ook veel
plezier in vogels en helpt volop mee. Zij
helpt met het schoonmaken van de
bakjes en geeft de vogels water en zaad.
"Mijn vrouw weet nog meer van de vo-
gels als ikzelf', bekent Bennie. "Bij ziek-
tes en zo ziet ze dat meteen. Er hoeft
maar iets aan de hand te zijn, of ze ziet
het direct. We doen het samen en dat is
heel erg leuk". Bennie Enzerink (73)
had heel vroeger sierfazanten en be-
gon 25 jaar geleden met parkieten. Als
chauffeur moest hij voor zijn werk bij
een dierenwinkel in Lelystad zijn en
zag daar mooie vogels. "Ik heb daar een
paartje gekocht en in de volière ge-
daan. Ze kregen eieren en later jongen.
Het breidde zich uit met nog een paar-
tje en zo is het allemaal begonnen",
lacht Bennie, als hij eraan terug denkt
hoe het allemaal is begonnen.
Vogels zijn gevoelige dieren en erg vat-
baar voor stress. Daar moet je voor-
zichtig mee om gaan. Enzerink weet
maar al te goed, dat een vogel zo maar
opeens iets kan krijgen. Enkele weken
geleden overkwam hem dat nog. "Ik
had een vogel schoon water en voer ge-
geven. Bertha en ik liepen er langs en
de vogel was prima in orde. Een uur la-
ter haal ik de krant uit de bus en keek
naar de vogel: dood!". Vorig jaar had
Enzerink een vogel in de kooi met vijf
eieren. Hij schrijft altijd op wanneer
het eerste ei en het laatste ei is gelegd
en wanneer de vogel begint te broe-
den. Daarna kijkt hij er weinig naar
om. "Later heb ik gekeken of ik ze rin-
gen kon. Ik zag dat de vogel een grote
teek in het oog had. De vogel zat ge-
woon op het nest met vijf bevruchte ei-
eren. Dat kan maar zo!", zegt hij met
een bittere stem.
Bennie Enzerink werd van alle kanten
gefeliciteerd met zijn Koningsparkiet
die wereldgoud opleverde. "Heel veel
telefoontjes. Ook mensen vanuit Italië
die de vogel wilde kopen. Ze wilden er
veel geld voor geven, maar verkopen
doe ik niet". Ook van kennissen en vo-
gelliefhebbers kreeg hij felicitaties. De
buurt had voor de vijfde keer weer een
spandoek gemaakt dat in de tuin was
gezet. Ze raken eraan gewend. "Ja, dat
kun je wel zeggen", lacht de succesvol-
le kweker. Doordat de gezondheid van
het echtpaar Enzerink minder wordt,
gaan ze het iets rustiger aan doen. Ze
gaan niet meer naar zoveel tentoon-
stellingen. "Ik ga nog wel kijken. En of
ik volgend jaar weer meedoe bij het
WK, dat weet ik niet. Ik heb wel weer
een mooie vogel, een Twenty eight.
Daar heb ik maar één jonge bij. Die
ben ik alweer aan het opkweken". Mis-
schien dan toch weer naar de wereld-
kampioenschappen? Enzerink: "Ik
weet het niet". Misschien komt het
spandoek van de buurt dan weer in de
tuin: Bennie Enzerink wereldkampi-
oen 2010!
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KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Beukenlaan 37, geval l in
Hengelo gld, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn op
3 februari 2009 door Habion onderzoeksgegevens op
grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Habion heeft gemeld dat de bodem op de
Beukenlaan 37 in Hengelo, gemeente Bronckhorst
verontreinigd is. Ook heeft Habion een saneringsplan
ingediend, waarin staat hoe men deze veront-
reiniging gaat aanpakken.

Voor het vaststellen van deze besluiten volgen wij
de zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent
dat het besluit op grond van de melding niet
gedurende zes weken ter inzage zal worden gelegd.
Wel kunnen belanghebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift toe van
onze besluiten zodra deze zijn genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw
reacties toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling
Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,
Postbus 9090,6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, l 3 februari 2009
zaaknummer 2009-002359 / GE 187600009

provincie Gedeputeerde Stoten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Slibdepot Eldrik in Eldrik,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op
20 januari 2009 door Waterschap Rijn en IJssel een
melding op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een saneringsplan
ingediend van een bodemverontreiniging aan Slibdepot
Eldrik in Eldrik, gemeente Bronckhorst.
Op 13 september 2002 hebben wij reeds vastgesteld
dat het hier gaat om een niet urgent geval van ernstige
bodemverontreiniging.

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij
de zogenaamde "verkorte" procedure. Dit betekent dat
het besluit op grond van de melding niet gedurende zes
weken ter inzage zal worden gelegd.Wel kunnen
belanghebbenden reageren op de melding.
Op verzoek zenden wij u een afschrift van dit besluit
zodra dit is genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties
toezenden aan:
Gedeputeerde Staten van Gelderland.Afdeling
Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,
Postbus 9090,6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoon (026) 359 99 99.

Arnhem, 13 februari 2009
zaaknummer 2009-001213 / GE025600022

provincie

GELDERLAND
Gedeputeerde Stoten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bijeenkomst Natura 2000 beheerplannen Rijntakken
Langs de Rijntakken worden vijf Natura 2000-
gebieden aangewezen. Dit zijn gebieden in
de Uiterwaarden van de IJssel, de Gelderse Poort,
de Uiterwaarden van de Waal, de Uiterwaarden van
de Nederrijn en Loevestein. Deze gebieden maken
deel uit van een Europees netwerk van te
beschermen leefgebieden voor bijzondere planten
en dieren zoals moerasvogels en rivierbossen.

De provincie Gelderland werkt aan beheerplannen
voor deze gebieden. In het beheerplan spreken
grondeigenaren, gebruikers en andere belang-
hebbenden en de provincie Gelderland met elkaar
af hoe zij natuur en economsiche activiteiten in de
gebieden in evenwicht houden of brengen.
Het opstellen van dit beheerplan loopt parallel aan
het aanwijzingsproces door het ministerie van LNV,
zodat de minister de gebiedskennis kan benutten
bij de definitieve aanwijzing als Natura 2000 gebied.

Er zijn drie bijeenkomsten over de
Uiterwaarden van de IJssel:
Donderdag 5 maart, Hotel de Roskam,
Arnhemsestraatweg 62 in Rheden,
Woensdag l l maart, Zalencentrum Urbana,
Wipstrikkerallee 213 in Zwolle,
Donderdag 12 maart, Dorpshuis Voorst,
Schoolstraat 14 in Voorst.

Zowel voor als na de presentatie is er gelegenheid
om vragen te stellen. Zaal open om 19.00 uur,
start presentatie om 20.00 uur, einde bijeenkomst
om 22.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website:
www.gelderland.nl/natura2000

provincie

GELDERLAND
Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.GA. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

CARNAVAL
in 't Zwanennest

GROOT CARNAVAlSBAl
Cl l HROSENMONTAG

vieren we op zaterdag 21 februari
in onze "Discotheek" met feestbeest

Aanvang 21.00 uur

CAFÉ CARNAVAy
Deze avond met carnavalskrakers van

DJ
Aanwezig deskundige jury die de prijswinnaars
beoordeelt, zowel individueel als groepen
die zich als origineelst verkleed hebben.

H. Waenink en medewerkers wensen
iedereen een fijn carnaval en tot ziens
in „'t Zwanennest".

Renault Dealer voor Zelhem
en omstreken.

www.autolooman.nl

APK Benzine en LPG € 19,95
APK Diesel € 29,95
Dit aanbod geldt voor alle merken

20% KORTING OP ALLE UITLATEN
30% KORTING OP ALLE BANDEN

• VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT
• ONDERHOUD EN APK ALLE MERKEN
• ONDERHOUD EN APK CAMPERS
• SCHADE HERSTEL EN BEMIDDELING
• LEASING
• AIRCO SERVICE Doetinchemseweg 53

7021 BR Zelhem 0314-621637

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de achterhoek

WEEKBLAD

CONTACT Nu ook op internet! Dus kijk snel op
www.contact.nl

Z7
Tonny Jurriëns

rzz3>
ÜLT

AUTOSCHADE
HERSTELBEDRUF

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Seconde
Waalderweg 13
7263 RX Mariënvelde

2de hands meubels en snuisterijen

do-vr 10.00 tot 18.00 za 10.00 tot 16.00
of op afspraak tel. 0613909665

@ info@seconda-vita.nl
i www.seconda-vita.nl

S T A R T H A A R B E F A A M D E H AAN T) E S - A C T I E S I N D S 1945:

de kat^ vdsraeiMwefi
>i Y

fa-
's Mt08tlz&

Halve haan met boerengarnituur € 8,50. Geldig van januari tot 29 april (muv de feestdagen).

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 • info@bakker.nl - www.bakker.nl
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JONKER JOOST
De Legende van de Kattenbelt

23
Tekst: Arjen van Gijssel

Tekeningen: Erik-|an Holleman

~ Hoe weet jij dat Reint erbij betrokken is?
Willem komt weer een beetje op adem.
— Ik bedoel, Aornt de knecht is overleden,
maar over Reint Berenschot had ik nog niets gezegd.

-- Het is een beetje een gok. Ik bedoel, het was toch Reint
die de urnen met brouwer Hermannus had gevonden?
Martens kijkt met grote ogen naar de zoon van zijn heer.

- U zegt dus: het is de Wrake van de Duker! Dat spook dat
Reint en Hermannus zagen is de Duker. En die probeerde
nu Reint te vermoorden, maar vergiste zich in Aornt!
(oost kijkt Martens hoofdschuddend aan.

-- Dat kan ik niet geloven.
Die Duker leeft niet meer, dat heb ik je al uitgelegd.
Wat is er nu precies gebeurd met Reint, Willem?
Willem slaat zijn handen voor zijn gezicht.

-- Reint is door de wolven gegrepen.
Nu is het loost die een rilling over zijn rug voelt lopen.

-- Wolven.. — Hij is er nog genadig van afgekomen.
Hij heeft een wolf met een spade recht op zijn kop geraakt,
loost voelt zich licht in zijn hoofd worden. Al zijn flinkheid
van de laatste dagen voelt hij uit zijn lijf lopen.
Martens weet hem nog nét op te vangen...

In het gemeentekantoor van Bronckhorst werd de deelnameverklaring ondertekend.

De wethouders milieu of inkoop van de Achterhoekse gemeenten Aalten,
Berkeiland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek, hebben 12 februari een
deelnameverklaring van het Programma Duurzaam Inkopen van de
Rijksoverheid ondertekend. Daarmee spreken ze de ambitie uit serieus
werk te maken van duurzaam inkopen. De andere vier Achterhoekse ge-
meenten; Doetüichem, Montferland, Oost Gelre en Winterswijk hebben
deze verklaring al eerder ondertekend. Bij het inkopen van producten en
diensten gaan de gemeenten structureel aandacht besteden aan de duur-
zaamheid van hun inkopen. Zij gaan nadrukkelijk letten op milieu-, soci-
ale aspecten en eerlijke handel.

Achterhoekse gemeenten
gaan duurzaam inkopen

De acht Achterhoekse gemeenten heb-
ben gezamenlijk beleid opgesteld voor
duurzaam inkopen. In het vervolg we-
gen de gemeenten duurzaamheidsas-
pecten mee bij hun inkopen en aanbe-
stedingen. Ze gaan stapsgewijs hun in-
koop- en aanbestedingsbeleid verduur-
zamen, waarbij ze streven om in 2010
75 procent duurzaam in te kopen en
100 procent in 2015.

INKOOPVOLUME
"Als gemeente hebben wij een belang-
rijke voorbeeldfunctie", zegt wethou-
der André Baars. "De Nederlandse

overheden geven gezamenlijk jaarlijks
zo' n 40 miljard euro uit aan inkopen,
variërend van kantoormeubels tot aan
de bouw van een nieuwe bibliotheek.
Vanwege dit grote inkoopvolume kun-
nen de overheden met duurzaam in-
kopen een belangrijke bijdrage leve-
ren aan de verkoop van producten en
diensten van bedrijven die duurzaam
produceren. De Achterhoekse ge-
meenten kopen al een deel duurzaam
in. Zo kopen wij voor 100 procent groe-
ne stroom in. Wij kunnen echter nog
beter. Deelname aan het programma
Duurzaam inkopen ondersteunt ons

daarbij. Duurzaam inkopen is een
kwestie van doen. Er zijn tegenwoor-
dig voldoende duurzame producten te
koop." Met dit initiatief hopen de ge-
meenten dat burgers ook volgen en de
vraag naar duurzaam geproduceerde
producten toeneemt.

PROGRAMMA DUURZAAM
INKOPEN
Het Programma Duurzaam Inkopen
ondersteunt en adviseert de gemeen-
ten bij de uitvoering van duurzaam
inkoopbeleid. Een aantal concrete
voorbeelden van duurzaam inkopen
zijn onder meer de aanschaf van scho-
ne auto's, energiezuinige apparatuur
en duurzaam FSC hout in bouwpro-
jecten. Het rijksprogramma wordt uit-
gevoerd door de organisatie SenterNo-
vem. Het programma geeft voor de di-
verse productgroepen aan op welke
manier de inkoop milieuvriendelijker
en rechtvaardiger kan plaatsvin-
den. Zie voor verdere informatie www.
senternovem.nl/duurzaaminkopen

Charley Cruz & The Lost Souls
Zaterdag 7 maart bij 't Zwaantje in Lichtenvoorde
Zaterdagavond 7 maart speelt de
band Charley Cruz & The Lost Souls
in de grote zaal van HRZ t Zwaan-
tje te Lichtenvoorde. Deze band is
een kraker van jewelste en gezien
de belangstelling voor hen is het
zeker een aanrader voor de mu-
ziekliefhebber. Heel bijzonder is
dat zij optreden in de Achterhoek,
want normaal spelen zij voor volle
zalen op grote podia in de grote
steden. Ook begeleiden ze regelma-
tig Amerikaanse topartiesten in
Amsterdam in Paradiso.

De belangstelling voor deze Neder-
landse groep is overweldigend en er is
nu al een grote vraag naar kaarten. De
organisatie verwacht dan ook een vol-
le bak. Scholieren en studenten kun-

nen erheen tegen een speciale entree-
prijs. De muziek die de band speelt is
voor alle leeftijden want ze spelen o.a.
blues, pop en rock. In hun muziek
hoor je de echo's van o.a. The Jay-
hawks, The Eagles, The Flying Burrito
Brothers en The Grateftil Dead door,
maar ook van popacts van Big Star,
Wilco en Ryan Adams.

Doordat de band regelmatig op beken-
de poppodia opgetreden heeft en daar
grote indruk heeft gemaakt, staan ze
nu volop in de belangstelling van de
internationale muziekmarkt. Daarom
is het des te meer bijzonder dat ze op
komen treden in de Achterhoek. Mu-
ziekliefhebbers grijp je kans om deze
band live te zien en te horen zo dicht
bij huis!

Pijn en pure passie
van Maria Fernandes

Dit zijn enkele karakteristieken die van toepassing zijn op de zang en mu-
ziek die Maria Fernandes en haar Trio Os Solitarios op zaterdagavond
jongstleden in het Kulturhus te Ruurlo ten gehore bracht. Het publiek
was in grote getale, zelfs vanuit Tiel en Alphen aan de Rijn, toegestroomd,
om te genieten van de prachtige en meeslepende Portugese muziek, die
velen in het hart raakte.

Het programma van zaterdagavond
stond in het teken van Fernando Pes-
soa, de belangrijkste Portugese schrij-
ver en dichter. Enkele van zijn filosofi-
sche teksten werden, in het Neder-
lands, en onder muzikale begeleiding,
bijzonder indringend voorgedragen
door voordrachtskunstenaar Gerard
Zuyderhoff; waarna Maria Fernandes
het lied in het Portugees zong. De tek-
sten van Pessoa waren schitterend op
muziek gezet door Hans van Gelderen
en Jeroen Becx , beide gitaristen van
Os Solitarios. Enkele meeslepende tra-
ditionele Fado's brachten afwisseling
in het programma.

Fernandes is een zangeres "pur sang".
De muziek komt uit haar hart, ze is
zelfde muziek. Ze neemt je mee in de

vreugde en het verdriet en in de pijn
en het geluk van de muziek. Wat een
passie! Van Maria zullen wij in de toe-
komst nog veel horen.

Door het jaar heen biedt de Kunst-
kringRuurlo een gevarieerd muziek-
programma aan. Klassieke muziek en
wereldmuziek wisselen elkaar af. De
meeste concerten worden gepresen-
teerd in het Kulturhus in Ruurlo. Het
jaarlijkse hoogtepunt is het Kasteel-
tuin Concert in de tuin van Kasteel
Ruurlo, 25 juli aanstaande, waar op di-
verse podia nationale en internationa-
le artiesten optredens verzorgen. Kijk
voor het programma in 2009 op
www.kunstkringruurlo.nl en klik op
de buttons "muziek" en "programma
voorjaar 2009.

Naoberschap, realiteit
of folklore?
Op woensdag 25 februari een bij-
zondere bijeenkomst over naober-
schap in de Achterhoek.

Het naoberschap is een zeer actueel
thema. Burgemeester Henk Aalderink
van de gemeente Bronckhorst hield
onlangs in zijn nieuwjaarstoespraak
nog een pleidooi voor een nieuwe in-
vulling van het naoberschap. Is het
echte naoberschap dan teloor gegaan?
Wie brengt er nog soep naar een zieke
buurman of zet de vuilnis buiten voor
de hoogbejaarde buur verderop in de
straat? Of is dat niet meer nodig om-
dat er voor elk probleem wel een hulp-
organisatie is?

De naobers worden zelf van harte uit
genodigd om hun ervaringen te vertel-
len. Ook vertegenwoordigers van hulp-

instellingen, woningcorporaties, ge-
meenten en dorpsbelangenorganisa-
ties zijn aanwezig, evenals burgemees-
ter Aalderink.

Of er in de toekomst een hernieuwde
rol voor het naoberschap is wegge-
legd? Kom naar de bijeenkomst in Zel-
hem en neem uw naobers mee.
Voor de eerste tweehonderd bezoekers
ligt er een presentje klaar in de vorm
van een naobertje. Wat daar de bedoe-
ling van is, wordt aan het eind van de
avond duidelijk.

Entertainer/columnist Frans Miggel-
brink opent de bijeenkomst en Hans
Keuper zorgt voor een muzikale
bijdrage. Op www.gelderlander.nl/
achterhoek vindt u alvast een filmpje
over dit thema.
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Kinderen in Steenderen meer betrekken bij natuur en landschap

Project 'Je school kan de boom in'
breder gedragen

Leerlingen van de drie basisscholen in Steenderen waren heerlijk buiten bezig en ervoeren de natuur.

Het project van Stichting Landschapsbeheer Gelderland: 'Je school kan de
boom in' werd afgelopen donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2O09 gehou-
den voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen in Steenderen. Het pro-
gramma voor het project was door de samenwerking van verschillende
organisaties zeer breed van opzet.

Landschapsbeheer Gelderland organi-
seerde een aantal jaren met succes het
project 'Je school kan de boom in'.
Hierbij werkten leerlingen in school-
verband, onder begeleiding van ou-
ders, leerkrachten, vrijwilligers en
mensen van Landschapsbeheer Gel-
derland mee aan het beheer van het
landschap, met als belangrijk doel dat
de kinderen buiten bezig zijn en de
natuur ervaren.

Dit jaar sloegen verschillende organi-
saties de handen in elkaar om ervoor
te zorgen dat de kinderen van groep 7
en 8 van de drie basisscholen volop de
gelegenheid blijven krijgen om te ge-
nieten van het cultuurhistorische
landschap en de natuur in hun eigen
leefomgeving. Het Steenders Land-
schap, de Steenuilenwerkgroep Oost

9 Gelderland, de basisscholen uit Steen-
deren: De Akker, De Steenuil en St. Jo-
annes, Landschapsbeheer Gelderland
en de Historische Vereniging Steende-
ren ondertekenen binnenkort een
overeenkomst, waarbij ze samen de
verantwoordelijkheid nemen voor de
continuïteit van dit project. De provin-
cie Gelderland en de Nationale Postco-
de Loterij ondersteunen dit project fi-
nancieel en helpen onder andere met
gereedschap, handschoenen, helmen,

* ladders etc.

Donderdag 12 en vrijdag 13 februari
gingen de groepen 7 en 8 van de Steen-
derense basisscholen op pad. Gekozen
was voor het stadje Bronkhorst, waar
veel te beleven is. Gerard Wesselink
van de Historische Vereniging Steen-
deren liet op de deel van De Gouden

P» Leeuw de geschiedenis van Bronk-
horst ervaren. De maquette van de
stad Bronkhorst van ongeveer 300 jaar
geleden, lag op de grond. Deze bestaat
uit van hout gemaakte gebouwen,
poorten, huizen, omheining en de
molen. Gerard vertelde over Henne,

* over Gijsbrecht van Bronkhorst en zijn
recht van het water -de IJssel en zijn
recht van de wind die bepaalde dat
graan moest worden gemalen in de
Bronkhorster molen. Hij vertelde over
het kasteel, die verviel en werd afge-

< broken, omdat geld voor herstel ont-
brak. De rondleiding werd gemaakt

met Henk Harmsen. Met een opdrach-
tenboekje in de hand liepen de leerlin-
gen in en rond Bronkhorst. Gestart
werd bij de plek van de oude Steen-
poort, naast de deel van de Gouden
Leeuw en voerde langs het Joodse
Kerkhof, de kasteelheuvel, de straatjes
van Bronkhorst, het Hoge Huys en te-
rug naar de Gouden Leeuw. Er werden
deze beide dagen, samen met Het
Steenders Landschap, wilgen geknot
naast het perceel dat bekend staat als
'Het Boek van Bronkhorst' aan het ein-
de van de Boterstraat. Gerrit Meutste-
ge, penningmeester van het bestuur
van 'Het Boek' was deze dagen aanwe-
zig om de schooljeugd te assisteren.
Ook secretaresse Geerte Menkveld
kwam een kijkje nemen. In 'Het Boek
van Bronkhorst' zijn twee stichtingen
ondergebracht: de Provisorie en het
Gasthuis van Bronkhorst. De armen
die geld kregen van een van beide wer-
den in het dikke boek genoteerd. Ge-
kozen werd om te beginnen aan de
knotbomen op het grasland van Paul
van der Kooi, dit in verband met de
drassige ondergrond van het mais-
veld.

Donderdagochtend startten de kinde-
ren van de St. Joannes. Met veel plezier
gingen zij aan de slag. Ze knipten dun-
ne takken en zaagden de dikkere. An-
deren sleepten de takken op een grote
hoop. Dit moest wel netjes gebeuren,
omdat het gesnoeide hout wordt ge-
snipperd om als brandstof te dienen
voor houtgestookte kachels. In de mid-
dag stortten de Steenuilleerlingen
zich op de knotbomen. Net in het laat-
ste kwartiertje moesten zij nog een
winterse bui ontberen. Vrijdagmiddag
kwamen de groepen van De Akker
naar Bronkhorst. Helaas regende het
iets, maar dat weerhield ze er niet van
aan de slag te gaan. "Ze hebben de
dikste stammen voor ons bewaard,"
mopperde een van hen. Maar ondanks
dat slaagden ze er deze middag in het
werk af te krijgen.
Het project zal worden afgesloten met
een bezoek aan de Steenuilenwerk-
groep Oost Gelderland, later in het
jaar. Daar zullen ze in uilenkasten kij-
ken. Mensen die zich eveneens betrok-
ken voelen bij de natuur en het cul-
tuurhistorische landschap in hun
woonomgeving en zich ook voor een
beperkt aantal ochtenden of midda-
gen per jaar willen inzetten voor de
leerlingen bij hen in het dorp, kunnen
contact opnemen met Liny Saris, tele-
foon (026) 3537444, of
l.saris@landschapsbeheergelderland.nl

WW tOö7

af d. Dialect

Wat is: A. aözen:
Zwoegen. "A'j op tied klaor wilt waenn, mo'j nog dufteg aözen."

B. Sleujen:
(rogge, hooi e.d.) Laten vallen tijdens het vervoeren.
"Sleuj neet zo met de garven; 't zaod reist ter ow uut."

C. Gasken:
1. Hardlopen, rennen. "Hee gasken daör de weide."
2. Met snelheid en kracht gooien of schieten.

"Pleer i'j den bal maor 's vaör, dan zal ik 'm der in gasken."
3. Het regent hard, met windvlagen, "'t Raegent dat 't gasket."

Zangdienst Vorden zingt'
Op zondagavond 22 februari a.s.
om 19.00 uur is er in de Vordense
Dorpskerk weer een zangdienst.
Er komen liederen aan bod die
de afgelopen tijd op verzoek zijn
aangevraagd en afkomstig zijn uit
diverse bundels.

De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp die het orgel
bespeelt. Daarnaast is er ook mede-
werking van het gospelkoor 'Metanoia'

uit Enschede en Gerrit Beking die ook
daarvandaan komt houdt een korte
overdenking over het thema: Verlan-
gen?!'.

Na afloop is er koffiedrinken in 'de
Voorde' en kan er nog gezellig nage-
praat worden.

Het is ook mogelijk om nieuwe ver-
zoekliederen aan te vragen en er is een
boekentafel met gratis uitleen.

Sensire geheel zelfstandig verder,
zorg inwoners Achterhoek gered
Meavita Nederland heeft besloten
om werkmaatschappij Sensire af te
splitsen van het Meavita Nederland
concern. Hiermee kan Sensire zelf-
standig verder en is de continuïteit
van zorg veiliggesteld voor haar
klanten in de Achterhoek. Tevens is
de werkgelegenheid voor de mede-
werkers in de huidige situatie ge-
waarborgd. Sensire en de gemeen-
ten in de Achterhoek (aangevuld
met Lochem, Voorst en Zutphen)
zijn opgelucht over deze ontwikke-
lingen.

BLIJ MET BESLUIT
De directie en medewerkers van Sensi-
re zijn erg blij met het besluit dat zij
als zelfstandige organisatie haar eigen
koers kan uitzetten. De zorg aan haar
klanten in de Achterhoek is daarmee
voor de toekomst gegarandeerd. Te
vens is de werkgelegenheid voor de
medewerkers in de huidige situatie ge
waarborgd.

STEUN GEMEENTEN
Ook de Achterhoekse gemeenten (in-
clusief Lochem, Voorst en Zutphen)
zijn uitermate positief over de verzelf-
standiging van Sensire. Vorige week
verklaarden de Doetinchemse wet-
houder Otwin van Dijk en de Aaltense
wethouder Hans Martij n Ostendorp
namens de gemeenten al de zorg voor
inwoners van de regio te willen garan-
deren. Ook in de onderhandelingen
van de afgelopen dagen namen beide

wethouders het op voor alle mensen
in de Achterhoek die zorg krijgen van
Sensire en haar medewerkers. De di-
rectie van Sensire heeft deze steun van
de gemeenten enorm gewaardeerd.

ACHTERHOEKSE SCHAAL
Voor de gemeenten stond voortgang
van de zorg voorop. De gemeenten
zijn daarom opgelucht dat voortaan
op Achterhoekse schaal de zorg wordt
geboden die nodig is. Maar het hoofd-
stuk voor de gemeenten is hiermee
nog niet gesloten; komende weken
gaat het gesprek over de koppeling
AWBZ en WMO nog plaatsvinden. Ook
krijgt de discussie over de effectiviteit
van marktwerking en fusies in de zorg
een impuls.

TOEKOMST SENSIRE
Sensire zal zich verder profileren als
een regionale organisatie die met
kracht de inhoud van de zorg voorop-
stelt, als een goed werkgever en dicht
bij de klant, herkenbaar in hun wijk.
De directie heeft nu alle mogelijkhe-
den de organisatie zodanig aan te stu-
ren dat er korte lijnen zijn en de in-
houd weer voorop staat.

Of het nu gaat om de aandacht die
medewerkers aan klanten besteden in
de thuiszorg, verpleeg- en verzorgings-
huizen of aan de diensten voor ouders
en hun kinderen. Zij hebben een des-
kundige en betrouwbare ondersteu-
nende organisatie achter zich staan.

Een wandeling in en rond Bronkhorst werd gemaakt aan de hand van een opdrachten-
boekje.

Spreekuur fractie
CDA Bronckhorst
De fractie van het CDA nodigt de
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op
woensdagavond 18 februari a.s.
U kunt dan uw mening geven
over zaken, die de gemeente be-
treffen.

Hierbij kan het gaan om onderwer-
pen die al op de agenda voor de
raadsvergadering staan, maar u
kunt ook nieuwe onderwerpen aan-

snijden. Om te voorkomen dat u
moet wachten én om ervoor te zor-
gen dat de fractieleden met de juis-
te specialisme aanwezig zijn, wordt
u vriendelijk verzocht om u vooraf
aan te melden bij de fractiesecreta-
ris, Jannie Rexwinkel.

Telefoon 0575-163476 of e-mail:
j .rexwinkel@cdabronckhorst.nl

U bent van harte welkom.
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Barendsen
Dé Motormaaierspecialist

Hét adres voor nieuwe

en gebruikte motormaaiers,

service (halen/brengen)

en onderhoud

Toro • Husqvarna

Wolf- Atco

Barendsen l Zutphenseweg 15 l Vorden

tel. 0575 552159 l www.barendsen-vorden.nl

üide
H O R S E S U P P L I E S

(MSFC gecertificeerd)

• zadelreparatie

• zadels op maat

Bel 06-13691852 of ga naar
www.oldehietmoat.nl voor meer informatie.

Boldijk Sa, 7021 JA Zelhem

CAPEOEJTÖL.

Iedere laatste woensdag van de
maand live muziek

Woensdag 26 februari

Desperate Blues Band
Aanvang: 21.00 uur. Toegang gratis

Keyenborgseweg 1,
O514 cH-13O3, www.cafedetol.nl

GRATIS
WORK-
SHOP!

•«asss
Wat is BODY BALANCE?
BODY BALANCE is een body & mind groeps-
fltnessles. Deze les maakt gebruik van het
traditionele Yoga en Tal Chl.

Onderdelen van BODY BALANCE zijn gecon-
troleerd ademhalen, flexibiliteit, statische
kracht, concentratie en meditatie.

De kracht van BODY BALANCE
Deelnemers aan BODY BALANCE merken al na
een paar lessen, door een toename In kracht
van de rompspieren, dat zij beter In staat zijn
om een correcte lichaamshouding aan te
nemen. Daarnaast zorgt BODY BALANCE
voor een perfecte ontspanning van de
schouder- en nekspieren.

Voor wie Is BODY BALANCE?
BODY BALANCE Is geschikt voor deelnemers
van leder niveau, leeftijd of geslacht. Er Is
geen voorkennis van Yoga of Tai Chl vereist.
De oefeningen zijn altijd veilig en je hebt
voldoende gelegenheid om alle bewegingen
en posities aan te leren. Ook voor bestaande
Body Balancers Is deze workshop geschikt

Schrijf u in voor de informatieavond
door te bellen naar Sportcentrum AeroFitt:
0575-465001, vla e-mail: wlima@aerofltt.nl of
vraag naar de inschrijflijst bij de balie.

Officieel partner van:

topsport
G E L D E R L A N D

H E N G E L O G E L D E R L A N D

SPORTCENTRUM AEROFITT. WINKELSKAMP 5,7255 PZ HENGELO 6LD
T: 0575 46 50 O l F: 0575 46 45 02 INFO@AEROFITT.NL WWW.AEROFITT.NL

P A R E L V A N D E W E E K

>
Sneeuwklokjes op de Wildenborch, de tuinen gaan open!

Op www.wvbronckhorst.nl vindt u meer informatie.

Datum: zondag 22 februari 2009
Tijd: 10.30-13.30 uur
Locatie: Kasteel de Wildenborch

NIER* :HTING

,
"Ik heb van dichtbij ervaren hoe het is om tot nierdialyse
veroordeeld te zijn. Het werk van de Nierstichting is
letterlijk van levensbelang. Ik hoop dat heel veel mensen
gehoor geven aan de oproep om mee te schaatsen."

1 maart 2009:
Doe mee!

www.schaatsmee.nl

NIERSTICHTING
KNSB

SCHAATSEN
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Eldrik

Zoek je voor de zomer vakantiewerk, dan verdien je een baan bij Sensire! Als je minimaal 17 jaar bent, vind je
bij Sensire volop mogelijkheden voor een vakantiebaan in de huishoudelijke dienstverlening of in de verzorging.
Het werk geeft elke dag veel voldoening en natuurlijk verdien je bij Sensire een aantrekkelijke beloning.
Voor de huishoudelijke dienstverlening heb je geen opleiding nodig. Volg je een Mbo-of Hbo-opleiding
in de zorg? Dan kun je direct aan de slag in de verzorging.

Vind jij dat je de baan verdient, die je meer geeft dan
alleen maar werk? Kijk op onze website www.sensire.nl
voor alle informatie en meld jezelf aan.

Wat is een
Ervarings-
certificaat?

Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega's,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma's of hun diploma's
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een
Ervaringscertifïcaat iets
voor u is, kunt u een korte
test doen op
www.lerenenwerken.nl

Deze banenpagina
verschijnt wekelijks
in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de
volgende edities:
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U wilt ook op
deze pagina
adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

PERSONEELSDIENSTEN

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR
WINTERSWIJK

functie omschrijving
Ontwerpen, herontwerpen en configureren van
machines en/of machinedelen, met nadruk op vertaling
klantenwens naar technische informatie.
Begeleiden en testen bij bouwen van ontwerp
Vervaardigen van tekeningen en samenstellen van
onderdelenlijsten.
Vastleggen en beheren van standaarddelen en
modificaties.
Verstrekken van basisinformatie t.b.v. technische
documentatie

functie criteria
• MTS of HTS, richting werktuigbouw
• enige jaren relevante ervaring, bij voorkeur in

machinebouw
• beheersing van 3D-CAD (One Space Designer en/of

Solid Works)
• kennis van productie-technieken
• pragmatisch, creatief en in staat de grote lijnen te

overzien
• communicatief vaardig
• beheersing van de Engelse en Duitse taal

Voor sollicitatie's kunt u contact opnemen met Jeroen
Kruese Euro Planit BV
Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden tel: 0575-555518

<F) 0575 55 55 18
Stuur uw reactie naar: werkC&eppd.nl

www.europlanit.nl

Doelgericht adverteren?
Empe

Warken
t.

Boggelaar

Voorstonden

ken

Vierakker Vorden

m**AÊ Wichmond

Delde

De Bruil

Het Broek
Steenqeren

Toldijk
Groenlo

Zwolle
Veldhoek

olfersveen
Mariïnvelde

Halle Heide

Zieuwen

Harreveld h Vragender

ichtenvoordDoetinchem Uzevoorde

Slangenburg
stendorp

drukke r i j Weevers

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

CONTAG
CONTA

l*J.(^*il-A

CONTAG
CONTAGï—
CONTACT—
elna
GROENLOSE GIDS

\jfcp**W



Olburgen Vel d hoe k
Keijenborg

roenlo
Zwolle

Wolfersveen

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Eldrik
Doetinchem' Uzevoorde

Dl RECTOR PROJECT MANAGEMENT
DiMS! organizing print is een Nederlandse producent van high-tech

ERP software voor de grafische industrie, mondiaal toonaangevend op
gebied van kwaliteit en innovatie. Succes door Technologisch
Marktleiderschap. Een prachtbedrijf!

DiMS! organizing print is een middelgroot bedrijf (80 m/v) met zeer succesvolle inter-
nationale bedrijfsactiviteiten. Productie vindt hoofdzakelijk plaats in Lichtenvoorde,
Nederland. Commercie en services voornamelijk in Europa en Noord-Amerika en in min-
dere mate Zuid-Afrika en Australië. We zijn ambitieus en sterk groeiende. Onze organisa-
tie staat aan het begin van volgende levensfase. Transitie is gaande; internationale expan-
sie, omvangrijke investeringen in innovatie en verdere professionalisering op alle fronten,
een mooi moment om in te stappen. Met een nieuwe organisatie structuur en een deels
nieuw MT bouwen we aan de toekomst.

Profiel: HBO/WO, vakman/vrouw met allround bagage en internationale scope,
excellente sociale en bewezen commerciële skills. Gewend aan reizen. Strategisch en con-
ceptueel sterk, maar dicht bij de operatie. Goede people skills en sterke service oriëntatie.
Gevoel voor de technologische kant. Nuchter, no-nonsense en verbindend. Beweegt zich
makkelijk op alle niveaus. 5 jaar aantoonbare ervaring in het succesvol implementeren van
ERP software en 3-5 jaar ervaring in het managen van projectmanagers in een ERP omge-
ving.

Zie onze site www.dims.net voor meer informatie. U kunt uw sollicitaties richten aan de heer
G. Marneth via het volgende e-mailadres: jobs@dims.net, telefoon: 06 - 514 018 57

Curriculum Vitae
Wat is een CV?
Curriculum vitae (CV) be-
tekent levensloop. In een
CV staat persoonlijke in-
formatie zoals uw naam,
adres en telefoonnum-
mer. Het bevat ook infor-
matie over uw opleiding,
werkervaring en kwalitei-
ten. Een CV is het visite-
kaartje bij al uw sollicita-
ties.

Wat staat er in een CV?
Een CV bevat altijd de vol-
gende informatie:
" Persoonsgegevens:

naam, geboortedatum
en geboorteplaats,
adres, telefoonnum-
mer en e-mailadres

" Opleidingen, cursus-
sen, diploma's en certi-
ficaten. Noem ook de
modules en cursuson-
derdelen die belangrijk
zijn voor de baan.

" Werkervaring:
Periodes, uw taken, ver-
antwoordelijkheden en
resultaten.

Als dat belangrijk is voor
de sollicitatie, kunt u ook
andere onderwerpen ver-
melden.
" Bij persoonskenmer-

ken: uw kwaliteiten
(met voorbeelden)

" Bij opleiding: uw scrip-
tie

" Bij werkervaring: de
klanten voor wie u
hebt gewerkt, de op-
drachten die u hebt ge-
daan

" Bij overige ervaring:
vrijwilligerswerk, be-
stuurswerk

" Bij hobby's: uw hobby s
en vrijetijdsbesteding

" Bij publicaties: een
overzicht van artikelen
en andere publicaties
die u hebt geschreven

" Bij open sollicitaties:
een beschrijving van de
baan die u zoekt

Hoe schrijft u een CV?
Het CV moet duidelijk en
makkelijk te lezen zijn.
" Niet langer dan één of

twee A4
" Uitgewerkt op de com-

puter
" Een duidelijk letterty-

pe en een goed leesbare
lettergrootte

" Ruime marges en dui-
delijke kantlijnen

" Tussenkopjes en witre-
gels om onderdelen
van elkaar te scheiden

" Opsommingen begin-
nen met bolletjes of
streepjes

Meer informatie is te vin-
den op www.werk.nl

Proeftijd
In een arbeidscontract
(zowel vast als tijdelijk)
kunnen werkgever en
werknemer een proeftijd
afspreken. Dat is een
soort kennismakingsperi-
ode. De proeftijd moet
door de werkgever schrif-
telijk worden vastgelegd.
De proeftijd moet voor
werkgever en werknemer
even lang zijn.

Tijdens de proeftijd kun-
nen beide partijen het ar-
beidscontract onmiddel-
lijk verbreken. Degene die
het contract binnen de
proeftijd opzegt, moet de
ander daarvan de reden
schriftelijk uitleggen als
hij of zij daar om vraagt.

De proeftijd mag maxi-
maal één maand duren:

" Bij een tijdelijk arbeids-
contract dat korter
duurt dan twee jaar

" Bij een tijdelijk arbeids-
contract waarbij geen
einddatum is afgespro-
ken

De proeftijd mag maxi-
maal twee maanden du-
ren bij:

" Een vast dienstverband
" Een tijdelijk arbeids-

contract voor twee jaar
of langer

Let op: in de cao kan een
afwijkende proeftijd
staan, die langer is dan de
wettelijke proeftijd. Ech-
ter, de proeftijd mag
nooit langer dan twee
maanden duren.

Let op: als er een te lange
proeftijd is afgesproken,
dan geldt de proeftijd
niet. Dit wordt een 'nietig
beding' genoemd.

Proeftijd en uitzend-
periode
Heeft de werknemer eerst
als uitzendkracht ge-
werkt en treedt hij of zij
daarna rechtstreeks in
dienst? Dan telt de al ge-
werkte uitzendperiode
mee voor de berekening
van de maximale duur
van de proeftijd. Heeft de
uitzendperiode al twee
maanden geduurd, dan
mag de inlener of op-
drachtgever dus geen
proeftijd meer eisen, ten-
zij het om heel ander
werk gaat.

LANDBOUW

H
MECHANISATIE

Huurnink v.o.f.
Covikseweg 10
7221 CM Steenderen
lmb.huurnink@hetnet.nl C1MJ1S

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Eerste monteur landbouwmechanisatie

(fulltime)
Wij verwachten:

MBO werk- en denkniveau
Bezit van B+E rijbewijs ,
Zelfstandig kunnen werken
Kennis van elektronica en hydrauliek
Bereidheid tot bijscholingen
Flexibel en gedreven inzet

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met
Henk Huurnink via lmb.huurnink@hetnet.nl of 0575-451317.

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u per post versturen.

LOONBEDRIJF SEEGERS

Zomerweg 5 - 6984 AB Doesburg - Tel. 0313-472585 - Fax 0313-472595

zoekt op korte termijn een

ALL-ROUND MEDEWERKER LOONBEDRIJF

Taken: - alle voorkomende trekkerwerkzaamheden
- gedeeltelijk kraan-en shovelwerk
- spuitlicentie is een pré

Wij vragen van u: - omgang met machines
- goede contactuele eigenschappen
- werkinzicht
- zelfstandig kunnen werken
- flexibiliteit

Uw schriftelijke reactie met persoonlijke gegevens wordt vertrouwelijk
behandeld en kunt u richten aan bovenstaande adres.

NIEUW IN ONS MACHINEPARK:
3-assige mestaanvoertank 30m3 in 3 minuten te vullen!!

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

EUROPLANIT
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MONTEUR LANDBOUWVOERTUIGEN ZUTPHEN

Werkzaamheden
Montage van landbouwvoertuigen.

Functie-eisen
* Afgeronde relevante opleiding (MTS)
* Werkervaring in soortgelijke functie

PLAATWERKER BATHMEN

Werkzaamheden
Zelfstandige plaatwerker die samen met een collega
autoschadehersteller de goed uitgeruste schadewerkplaats
voor zijn rekening neemt. Jou werkzaamheden zullen gaan
bestaan uit het zelfstandig herstellen van auto-schades,
contact met klanten en schade-experts.

Functie-eisen
* Zelfstandig herstellen van autoschades

PLANNER/WERKVOORBEREIDER BORCULO

Werkzaamheden
Zorgdragen voor en controleren van productietekeningen en
werkvoorschriften. Controleren aanwezigheid materiaal
voor afwijkende orders, bespreken werkmethode productie
voor afwijkende orders met ploegleiders. Genereren van de
benodigde werkpapieren t.a.v. productie orders.

Functie-eisen
* MBO- niveau (MTS)
* Civiele techniek, weg en waterbouw
* Curcus VCA/VOL

CNC FREZER ZUTPHEN

Werkzaamheden
Programmeren en instellen van een CNC freesbank,
controleren van producten, enkel stuks tot klein series.

Functie eisen
* LTS/MTS niveau
* Technisch inzicht
* Ervaring met Haidenhain
* Je kunt zelfstandig werken en je bent flexibel

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER LICHTENVOORDE

Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Criteria
* MIG/MAG lassen
* Minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal
* Geen 9 tot 5 mentaliteit
* Van tekening kunnen lezen

ALLROUND TIMMERMAN/METSELAAR ACHTERHOEK

Werkzaamheden
Als Allround Timmerman/Metselaar binnen dit bedrijf zul je
werkzaam zijn op diverse (kleinere) bouwprojecten
in de regio, je ziet het werk liggen en denkt mee.

Functie eisen
* Afgeronde opleiding
* Enige jaren ervaring
* Gemotiveerde instelling
* In bezit van rijbewijs

uitzenden • detachering • papil • werving & selectie • executivesearch

f) 0575 55 55 18
Stuur uw reactie naar: ,. ,:,d.nl

www.europlanit.nl



Alleen donderdag t/m zondag

Naar de dierentuin
cpaav voor €2.50!-̂  _\<-

Aardappelen
extra groot
zak 5 kilo

2 stuks

Coca-Cola of Fanta
alle soorten, twee 6-packs
a 6 blikjes x 33 cl naar keuze

6 weken lang gratis spaarzegels
bij elke €15.-* aan boodschappen
en diverse actieproducten

oordcelpak 4«

Heineken of Amstel*
6-pack a 6 blikken x 50 ei
of 6 blikken a 50 cl
actie-literprijs 1.17

»•
9*

Crème Mergpijpjes
pak 7+2 gratis

OP=OP

*Wij verkopen geen alcoholische dranken aan personen onder 16 jaar.

Aardappelkrieltjes
of-schijfjes
zak 450 gram
actie-kiloprijs 1.11

"Exclusief betaald en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterij-artikelen,
zuigellngenvoeding van 0-6 maanden, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoon- en strippenkaarten en boeken).

De aanbiedingen zijn geldig van donderdag 19 februari t/m zondag 22 februari 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of

uitverkocht voorbehouden. Voor alle aanbiedingen geldt OP-OP.

Super
deBoer
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