
Op deze ‘natte’ morgen zijn techni-
sche vaklui druk aan het werk, want
na de verbouwing van de boerderij
(waar vroeger de familie Maalderink
woonde) zijn nu de schuren en lood-
sen aan een renovatie toe. Rob Roth:
‘We beginnen hier een mini- camping
met ruimte voor 30 caravans c.q. ten-
ten. De schuren worden intern tot
doucheruimtes en sanitaire ruimtes
e.d. omgebouwd, zodat in feite de aan-
blik erf- bebouwing blijft. De vergun-
ning voor de camping is inmiddels
binnen. Ik heb goede hoop dat wij nog
deze zomer de eerste gasten kunnen
verwelkomen. We hebben hier in de
omgeving prachtige fiets- en wandel-
routes, het wordt dan ook een cam-
ping voor mensen die de rust zoeken.
Dus niet voor jongeren die hier de
bierkratten hoog opstapelen’, zo zegt
Rob Roth lachend. Het campingter-
rein wordt straks omgeven door een
‘metershoog’ maisgewas.

De naam ‘Elanova’ is samengesteld uit
‘Elan’ (hetgeen geestdrift betekent) en
‘Nova’ (het Latijnse woord voor
‘nieuw’) . ‘Voor ons betekent het een
nieuwe uitdaging in ons leven’, zo
zegt Rob Roth. Een andere uitdaging is
‘Wijnhoeve Elanova’, want naast de ge-
noemde camping hopen Rob en Josée
in september de eerste druiven te oog-
sten, bestemd voor het produceren
van wijn. Inmiddels zijn er 6000 drui-
venstekken aangeplant d.w.z. 3000 ‘So-
laris’ druiven. Een witte vroegrijpe
druif. Verder 500 ‘Cabernet Cortis (een
blauwe druif) en 2500 ‘Johanniters
(witte druif). Rob Roth: ‘Nu al span-
nend hoe straks de oogst zal zijn’. Hij
omschrijft het ‘wijnboer-zijn’ als een
soort betaalde hobby. Nu nog niet, de

eerste jaren moet er in alles gelnves-
teerd worden.

Trouwens een merkwaardige ‘move’
vanuit zijn vorig beroep expediteur,
naar campinghouder annex wijnboer.
Rob Roth: ‘Ik ben in Apeldoorn gebo-
ren, opgegroeid in Brabant en uitein-
delijk in Amsterdam beland. Ik ben
daar ruim 30 jaar geleden bij een ex-
peditiebedrijf op Schiphol gaan wer-
ken en tevens een aantal jaren als be-
drijfsleider bij de GTW-vestiging op
onze luchthaven. Vervolgens ben ik
voor mijzelf begonnen en heb ik 16
jaar een eigen luchtvracht expeditie-
bedrijf gerund. Een hectisch beroep
met zestien medewerkers. De zaken
gingen steeds beter, op gegeven mo-
ment werd ik gedwongen om ‘ groter’
te worden. Dus nog meer rompslomp

en nog meer hectische toestanden. Ik
had daar geen zin in. Ik was ondertus-
sen meer directeur dan expediteur en
dat wilde ik niet langer en besloot ik
het bedrijf te verkopen.
Mijn vrouw en ik hadden daarvoor al
plannen beraamd om naar het oosten
van het land te verkassen. Ik had van
jongs af aan al affiniteit met de Ach-
terhoek. Mijn opa was vroeger predi-
kant in Ruurlo. Daar ging ik vaak loge-
ren. Ik zie nog altijd de beelden opdoe-
men van kasteel Ruurlo. Het eerste
wat ik bij aankomst in dat dorp zag.
Tijdens een vakantie in Winterswijk
proefde ik voor het eerst een glas Ach-
terhoekse wijn, een wijn met een ver-
rukkelijke smaak. Toen wij dan ook
een paar jaar geleden deze boerderij
aankochten besloten we meteen om
hier t.z.t. (dus nu!) druiven te gaan ver-
bouwen. Ik heb toen met succes de
cursus ’wijnboer’ gevolgd en heel veel
opgestoken van Henk Takken, eigen-
aar van ‘Wijngoed Kranenburg’. Henk
was en is mijn mentor’, zo zegt Rob
Roth die inmiddels met zijn wijnhoe-
ve is aangesloten bij de ‘Verenigde
Achterhoekse Wijnbouwers’, met in
totaal 12 wijnboeren uit Vorden, Al-
men, Groenlo, Aalten, Lievelde, Bel-
trum, Geesteren en Winterswijk.

Rob Roth: ‘Wij doen alles zelf, zoals
druiven persen, het ontstelen van de
druiven, het ‘vermarkten’ van de wij-
nen e.d. We maken kwalitatief hoog-
waardige wijn. We hebben met zijn al-
len circa 22 hectare ter beschikking
met een jaarlijkse capaciteit tot
175.000 flessen. Momenteel produce-
ren we circa 90.000 flessen en zullen
richting toekomst absoluut naar de
175.000 flessen gaan. Het is een langlo-
pend proces om de Achterhoekse wij-
nen, (overigens zijn wij hier de groot-
ste wijnregio in Nederland), op de
kaart te zetten. En dat onze wijnen
van uitstekende kwaliteit zijn werd
vrij recent tijdens een internationale
wijnkeuring in Berlijn bewezen.
Daar werden twee witte wijnen (de ‘So-
laris ‘en de ‘Solaris-op hout’) van de
'Verenigde Achterhoekse Wijnbou-
wers‘ met goud bekroond. Wij zijn
daar uiteraard hartstikke trots op. Het
is ook niet zomaar een keuring, de wij-
nen worden o.m. geanalyseerd. Daar-
bij wordt gekeken welke stoffen er in
zitten. Het is inmiddels gebleken dat
bij de duiventeelt in Nederland maar
liefst 80 procent minder bestrijdings-
middelen worden gebruikt dan elders.
Tijdens de keuring is vanzelfsprekend
ook de smaak heel belangrijk. Dus zijn
wij heel erg blij met deze hoge inter-
nationale onderscheiding. Wat de ko-
mende zomer betreft zou ik iedereen
willen adviseren: ‘Drink bij de barbe-
cue een lekkere Achterhoekse Rosé ,
echt heerlijk’, zo zegt Rob Roth.
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In Berlijn: Goud voor Achterhoekse wijnen

Wijnboer Rob Roth
Linde. In het uiterste ‘puntje’ van
het buurtschap Linde (aan het eind
van de Schuttestraat, een paar hon-
derd meter rechts de Bleumink-
maatweg op) hangt een door de re-
gen doordrenkte vlag met de naam
‘Elanova’ . Daarnaast de prachtig
verbouwde boerderij van Rob Roth
en zijn echtgenote Josée de Hoog
en de beide dochters Elise (16) en
Annabelle (12). Sportieve voetbal-
lende dochters, de één bij Ratti en
de ander bij Pax.

Wijnboer Rob Roth heft het glas.

Burgerjaarverslag, jaarrekening in notendop

en gemeentenieuws

Uitneembare bijlage in het hart van dit blad

Hij is weer terug!
KRAT BIER VOOR € 8.83!

Dat kan bij ons op elke zaterdag, doe voor
min. € 25.00 aan boodschappen (excl. bier) en
profiteer. (max. 2 kratten/alle srt.)

Elke dinsdag: KipKrokantschnitzels 5 stuks € 2.50

Elke donderdag: Riblappen kilo € 5.99

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

3 bossen
Narcissen

€3.99

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotels
Varkenshaaspuntjes met 
champignonroomsaus

***
Meervalfilet met een wittewijnsaus

Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, friet,

groente en rauwkost

€ 14,50

www.d66bronckhorst.nl
LIJST 5 Gaston Wouters

D66
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 maart 10.00 uur jongerendienst in de Geref. kerk
ds. F.W. Brandenburg. Woensdag 10 maart Biddag in de
Dorpskerk 19.30 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 maart 10.00 uur jongerendienst ds. F.W. Branden-
burg. Woensdag 10 maart Biddag in de Dorpskerk 19.30 uur
ds. J. Kool.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 maart 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 maart 10.00 uur Woord- en communieviering
mmv Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 maart 17.00 uur Woord- en communieviering.
Zondag 7 maart 10.00 uur Woord- en communieviering he-
renkoor.

Tandarts
6/7 maart G.W. Jelsma/Ruskamp tel. 0573-25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

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

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

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

GELDZORGEN of te weinig
zicht op inkomsten en uit-
gaven? Bel 06-23681384

Computerles aan huis.
Op uw eigen pc, in uw eigen
tempo en wanneer het u
schikt. Ik spreek (ook) dialect.
E-mail, Internet, Word, Excel,
foto's, etc. Voor informatie
kunt u mij bereiken op 06-
1024.1517.

�

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

�

Concentratie en meditatie in Vorden
Leer de automatische piloot van je

gedachtenstroom te stoppen. 

Informatie: 
Gerjannie van de Weg, 

tel. 0575-572130 / 06-55513079 
of mail

gerjannievandeweg@gmail.com

SCHILDER NODIG?

BEL PETER!
0652038110

Toe aan een nieuw interieur?
All-In Styling verzorgt een 
professioneel en persoonlijk
interieuradvies voor elk budget
Bel voor meer informatie: 
0623803544 of kijk op:

www.all-instyling.nl

Kleur- & Interieuradvies

Studiekeuze lastig ?
Laat je testen !

www.keuzecoaches.nl

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Gezocht: Echtpaar of al-
leenstaande die tijdens onze
vakanties op ons huis, tuin, 3
honden en 2 paarden (die in
de wei lopen) wil passen.
Hengelo (Gld). Vergoeding in
overleg. Brieven onder num-
mer 52/1 Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden

�

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

Vlaai van de week

Appelspeciaalvlaai
6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag

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

Euroknallers

• 1/2 meergranenbrood
keuze uit diverse soorten € 1,00

• Puddingbroodje € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 2 t/m za. 13 maart.

In verband met verbou-
wing, tijdelijke woonruimte
gezocht in de regio Bronck-
horst, liefst vrijstaand, uw re-
actie via 0475-592949 of
06.51198295.

�

Dagmenu’s
3 maart t/m 9 maart

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

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

Woensdag 3 maart
Weense aardappelsoep / Karbonade de Rotonde met aardappelen
en groente.

Donderdag 4 maart 
1/2 gegrild haantje met jus, frieten, rauwkostsalade en appelmoes
/ bavarois met slagroom.

Vrijdag 5 maart 
Champignonsoep / Sliptong met remouladesaus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 6 maart (alleen afhalen/bezorgen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en rauwkost-
salade / ijs met slagroom.

Maandag 8 maart
Uiensoep / wokki wokki van kip met rijst en groente.

Dinsdag 9 maart
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente / ijs met
slagroom.

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

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Zelfstandige woonruimte
gezocht voor jong stel omge-
ving Vorden. Tel.
0627373983

�

WORKSHOP: Koken uit
eigen groenten- en kruiden-
tuin. Eens per maand van
maart tot oktober, samen
eerst in de tuin en daarna de
bereiding van een warme
lunch. Info M. Hilderink tel.
0575464170

�

Ruilen:
atelier/app.(115m2) in duinen
Bergen aan Zee, zeer lage
huur, met balkon en tuin,in
kunstenaar/woon vereniging,
tegen landelijk gelegen wo-
ning. Tel 072 5898052

�

Gratis af te halen: ca. 5
m3 Paardenmest. hetwon-
nink@planet.nl 0653642327.

�



WEEKBLAD

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

De vele blijken van warme belangstelling die wij
mochten ontvangen tijdens zijn ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Hammers

hebben ons erg goed gedaan en zijn ons tot grote
steun.
Voor de enorme belangstelling tijdens de begrafe-
nis, ondanks de barre weersomstandigheden, en
de vele kaarten en brieven met opbeurende woor-
den, willen wij iedereen hartelijk bedanken.

Minie Hammers
Ina en Arnold

Femke, Thomas
Bert Jan en Coby

Anouk

Wichmond, maart 2010

Op 23 februari is overleden ons erelid

Herman Berends 

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Vereniging Volksfeest Linde

In memoriam

Bertus Pardijs

4-3-2000 4-3-2010

Zeven maal om de aarde gaan.
Als het zou moeten, op handen en voeten,
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Riny
Richard - Thamar
Rick
Robin

Sander

Inkoop oud goud
Beelden in brons

Occasions - Reparaties

Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad!
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725
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Voor uw blijk van medeleven na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Bennie Lichtenberg

betuigen wij u, onze oprechte dank.

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Jo Lichtenberg-Scholte van Mast
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2010

Het verdriet om zijn heengaan
kan nooit zo groot zijn als de
vreugde die hij ons heeft geschonken.

Na een lang leven dat gekenmerkt werd door een-
voud, goedheid, bezorgdheid en liefde is vrij onver-
wacht overleden onze broer, zwager en oom

ANTONIUS JOHANNES
FRANCISCUS HELMINK

Oom Antoon

* Vorden, † Vorden, 
15 september 1918 24 februari 2010

Ticonderoga (USA): M. Leerkes-Helmink
Vorden: A. Helmink
Vorden: J. Schotman-Helmink
Vorden: G. Helmink-Straatman

Neven en nichten

Vorden, De Delle 35

Correspondentieadres:
W. Vredeveld-Helmink
Borculoseweg 13, 7261 BG  Ruurlo

De begrafenis heeft op maandag 1 maart jl. plaats-
gevonden.

In plaats van kaarten

Dinsdag 9 maart a.s. hoop ik

Jos Herfkens
65 jaar te worden.

Dit wil ik samen met mijn kinderen, kleinkind,
familie, vrienden, bekenden en gasten vieren.

Dagadres: Café-Restaurant Herfkens in Baak
’s Middags van 13.00 uur tot 18.00 uur in het café.
’s Avonds vanaf 19.30 uur in de zaal.

Maart 2010
Z.E. weg 64, 7223 DJ Baak

Blij en dankbaar zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Stijn
Stijn is geboren op 23 februari 2010, 
hij weegt 3620 gram en is 49 cm lang.

Henk en Anne-Marie Maalderink-Kornegoor

Banninkstraat 40B
7255 KE Hengelo (Gld)
0575-460364

Voor bezoek graag even bellen.

Nooit klagend, nooit vragend,

je lasten in stilte dragend,

jouw handen hebben voor ons gewerkt,

jouw hart heeft voor ons geklopt.

Jouw ogen hebben ons

tot het laatst gezocht.

Rust nu maar uit lieve man, pa en opa,

je hebt het verdiend.

Zijn jarenlange afnemende gezondheid was een

voorbode, toch kwam zijn afscheid onverwacht.

Vervuld met mooie herinneringen, voorzien van

de H. Sacramenten van de zieken, delen wij u

mede het overlijden van mijn lieve man, onze pa

en opa

Hermanus Johannes Berends
Herman

Correspondentie adres:

G.H.J. Berends, Onsteinseweg 11, 7251 ML Vorden.

Annie Berends-Bolwiender

Rita en Jiannis

Gerard en Toos

Herman

Annemarie en Willem

Marga en Henk

Tiny en Bertus

Elly en Benno

* Angerlo,

12 februari 1928

† Lochem,

23 februari 2010

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
zoon

Lucas
Paul Gerrit

21 februari 2010

Michiel Vaneker en Miranda Keijzer

Valkenburgseweg 34
6525 CZ Nijmegen
Telefoon: 024-8449151



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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Uitslagen verloting Kranenburgs Carnaval

De prijzen zijn gevallen op de volgende nummers:

003 100 151 258
265 290 311 326
449 450 466 481
484 521 636 641
676 779 1027 1145
1181 1201 1205 1236

Het bestuur van kranenburgs carnaval wil een ieder
bedanken die zich op welke manier ook hebben ingezet
om er weer een grandioos feest van te maken, speciaal
voor de wagenbouwers van dit jaar, dat het voorbeeld
volgend jaar goed gevolgd word!!

Zaterdag 13 maart
Vordense Toppers

Aanvang 21.00 uur. Entree € 3,50

Zaterdag 20 maart
Darttournooi
voor bedrijven/verenigingen

Aanvang 12.30 uur. Opgave:
Gerrie Steenbreker, tel. 553261

Harry Oosterink, tel. 553611

Zaterdag 27 maart
Rock en Bluesband

The Captain
Aanvang 22.00 uur in het café. Entree gratis.

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

1157-100121

BINNENZONWERING | BUITENZONWERING | GARAGEDEUREN | ROLLUIKEN | HORDEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN

ROLLUIKEN ACTIE
VERLAAG UW ENERGIEKOSTEN

DE ISOLATIE VAN ROLLUIKEN ZORGT 
ERVOOR DAT DE WARMTE IN HUIS BLIJFT, 
HIERDOOR DAALT UW ENERGIEREKENING. 
ROLLUIKEN MAKEN HET U AANGENAAM! 

De actie loopt van 20 februari t/m 31 maart 2010

Uw  dealer:

ROLLUIK MET

GRATIS 
ELEKTRISCHE 

BEDIENING!

INCLUSIEF
TEGOEDBON €50*t.w.v.

E&S Zonwering
Torenallee 8 - 6999 DD Hummelo
Tel: 0314-389393 - Fax: 0314-382164
e-mail: shop@zonweringachterhoek.nl
www.zonweringachterhoek.nl

Openingstijden:Dinsdag t/m vrijdag:  9.00 - 17.00 uur,  zaterdag: 9.00 - 16.00 uur Vol smaak
Zoete, sappige pers sinaasappelen
uit Marokko 1 kilo (per 2 kilo verpakt) 0,99
Gesneden nasi- of 
bamigroenten 250 gram 0,99
Van onze vaste teler; 
Bildstar aardappelen 10 kilo 2,99

Weekaanbiedingen
Zoete, mooie en sappige Clementine 
mandarijnen 20 stuks 2,99
Witlof  500 gram 0,79
Op ons gehele assortiment rauwkosten deze week 2e bakje 1/2 prijs

Uit eigen keuken
Deze week elke dag een andere heerlijke 
maaltijd extra scherp geprijsd.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Vragen over uw ziektekostenverzekering?
Bezoek de Menzis-bus bij u in de buurt,
kijk op www.menzis.nl of bel 088 222 40 40.
Per 1 maart 2010 is de nieuwe busstandplaats in de plaats Vorden:
Parkeerplaats Sporthal ‘’t Jebbink’
Het Jebbink 13
dinsdag 14.30 - 16.00 uur

nieuwe busstandplaats 
in Vorden 

www.bouwmarkt-heijink.nl



PLAZA VORDEN
DORPSSTRAAT 8
7251 BB  VORDEN
tel. (0575) 55 43 55

PLAZA LEESTEN
RUDOLF STEINERLAAN 123

7207 PV  ZUTPHEN
tel. (0575) 57 51 51

MAART KNIPVOORDEEL BIJ PLAZA

Fles fritessaus
Oliehoorn
t.w.v. € 3,50

GRATIS
bij uw afhaalbestelling
vanaf € 7,50

50%
KASSA-
KORTING

op alle gezins-
zakken frites

Oostenrijks Wiener-
schnitzelmenu

normaal € 8,50
Deze maand in de Plaza

aktiefolder € 6,95
Nu met knipbon

€ 4,95
in ons restaurant of om mee te nemen.

BESTE DEAL!
4 snacks

van € 5,25

voor € 2,50
Keuze uit: kroket, frikandel,
bamischijf (elite), nasischijf,
kaassoufle* of kipcorn*.

* Nieuwe receptuur

Maximaal 1 bon van deze pagina per bestelling. Geldig t/m 31 maart 2010
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3.  Sursum Corda vlak na de oorlog.

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

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

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

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

worden gedownload.

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

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

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 37 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Vermoedelijk bij het 50 jarig jubileum zwembad 
Vorden in 1985, optreden van de komische springers
uit Brummen.

1. Opening Lindese molen, 17-06-1993. Links dhr. Hoefnagels.

3

2



DE AGENDA

In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ou-

deren onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan

contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd

03 mrt Lezing ‘dementie en omgeving’ De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

10 mrt Handwerkmiddag en kraamverkoop Welfare Rode Kruis

De Wehme, Vorden 14.00 uur

16 mrt Over het geheugen Huiskamer, sw Drempt, Hummelo 14.00 uur

17 mrt Alleen en hoe verder De Horst, Keijenborg 19.45 uur

23 mrt Bustocht lentetuinen Drempt, Hummelo en Keppel 13.00 uur

25 mrt Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur

14 april Cultureel uitstapje Delft Drempt, Hummelo en Keppel hele dag

15 april Thema mobiliteit en loophulp Huiskamer, sw Drempt, Hummelo 11.00 uur

16 april Loophulpcontrole Maria Postel, Keijenborg 10-16 uur

22 april MuseumPlusBus Mauritshuis Vanaf De Bongerd Steenderen hele dag

28 april Over het geheugen De Bongerd, Steenderen 19.45 uur

17 mei MuseumPlusBus Hermitage Vanaf gez. centrum Hoog-Keppel hele dag

ALGEMEEN

Bewegen en gezondheid

Bewegen maakt het ouderen mogelijk actiever en daardoor gezonder te leven. Door het

voorkomen van klachten die een actief of actiever leven in de weg staan. Denk daarbij bij-

voorbeeld aan de verstramming van ledematen, verzwakking van de botten en een achter-

uitgang aan de conditie. Maar ook aan overbelasting, evenwicht en stress door ingrijpen-

de levensgebeurtenissen. Meer  Bewegen voor Ouderen, zwemmen en andere sporten zijn

daarom belangrijke dingen om te doen. Om aan de gezondheid te werken, maar het geeft

sociale contacten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichtingen Welzijn in uw

omgeving, maar natuurlijk ook bij sportmogelijkheden in uw plaats.

Leren omgaan met een mobiel 

Er is nog een mogelijkheid zich aan te melden voor ‘leren omgaan met een mobiel’ bij de

Stichtingen Welzijn in de gemeente Bronckhorst. Via de vakgroep verzorging van het Ulen-

hofcollege ’t Beekland gaan leerlingen werken o.a. aan een thema ‘Ouderen’. In dat kader

kunnen zij ‘leren omgaan met de mobiel’ goed in de les inpassen en de ouderen, die zich

opgeven, leren omgaan met een mobiel. Lijkt het u iets? U kunt zich nog opgeven bij Stich-

ting Welzijn Vorden, tel. 0575 553405. 

Folders en huis-aan-huis bladen

Er zijn ouderen die het erg vervelend vinden  elke week weer folders en/of huis-aan-huis

bladen in de brievenbus te krijgen. Er zijn 2 soorten stickers verkrijgbaar die u op de brie-

venbus kunt plakken. De NEE-NEE sticker (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk en geen

huis-aan-huis bladen). De NEE- JA  sticker (geen ongeadresseerd reclamedrukwerk, maar

wel huis-aan-huis bladen.) U kunt een sticker halen bij de gemeente of bel 09002025095

(kosten € 0,25 per minuut).  Sommige Stichting Welzijn hebben er een aantal stickers op

kantoor liggen.

Meer Bewegen voor Ouderen 

Bij de volgende MBvO groepen zijn nog plaatsen voor nieuwe deelnemers. Gymnastiek op

dinsdags van 9.00 tot 9.45 en van 10.45 tot 11.45 uur. Op maandagmorgen Sport en Spel

van 10.45 tot 11.45 uur in Sporthal ’t Jebbink, Vorden.  Volksdansen op de woensdagen van

10.30 tot 11.00 uur in het Dorpscentrum en op de dinsdagen van 18.00 tot 19.30 uur. Volks-

dansen in het Ludgerus gebouw in Vierakker. Bij al deze activiteiten kunt u vrijblijvend

een kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u zich ter plaatse aanmelden bij de speci-

aal opgeleide MBvO-docent. U mag zich ook aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden. De

kosten variëren per groep en zijn afhankelijk van de aantal leden.

Alzheimer Café Zutphen

Onderwerp: Welke rol heeft de huisarts als er sprake is van dementie? Datum: 17 maart

van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café ‘de Born’, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen,

tel. 06 46540141. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer infor-

matie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst. Voor vragen m.b.t. de-

mentie kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden 

Iedereen vanaf 70 jaar moet zich voor een nieuw rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren.

Belangstellenden voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie dagelijks tus-

sen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De prijs voor deze medische keuring be-

draagt € 25,-. Datum: 20 maart. Locatie: in het woon- en zorgcentrum, ‘de Wehme’,

Nieuwstad 32 in Vorden.

Maaltijdvoorziening

In mei is er weer een actie van 7 maaltijden voor de prijs van 5. In samenwerking met

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

✁

Stichting Welzijn Vorden verzorgt Apetito vriesverse maaltij-

den. De maaltijden worden éénmaal per week op dinsdag be-

zorgd. Een maaltijddoos bevat 7 maaltijden. Klanten krijgen

10% korting, wanneer de bestelling van maaltijden via Stich-

ting Welzijn Vorden verlopen. Voor meer informatie of be-

stelling kunt u terecht Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad

32,7251 AJ  Vorden. Tel. 0575 553405. Openingstijden zijn van

9.00 tot 11.00 uur.

Activiteiten

Open Tafel iedere dag. Opgave bij de Wehme.

Hobbyen voor ouderen in Dorpscentrum: iedere maandag-,

woensdag- en donderdagmorgen, opgave bij Stichting Wel-

zijn Vorden.

Meer Bewegen voor Ouderen: gym, sport en spel: in Sporthal

’t Jebbink.

Volksdansen in Dorpscentrum en in Ludgersgebouw in Vie-

rakker.

Zwemmen bij fysiotherapeut Jansen van de Berg.

Bingomiddag op woensdag en op maandag.

Kaarten in Dorpscentrum. Woensdagsmorgen gelegenheid

koffie met elkaar te drinken.  

Zie activiteitenboekje van de SSWB of folder bij de Stichting

Welzijn Vorden. 

Verder zijn er in Vorden activiteiten via de ouderenbonden

(PCOB en ANBO), in het woon- en zorgcentrum ‘de Wehme’

en via de Bejaardenkring/soos regelmatig activiteiten of voor-

lichtingsmiddagen. Programma is te vragen bij de desbetref-

fend activiteitenaanbieder. Voor nadere informatie kunt u

Stichting Welzijn Vorden bellen.

Dementie en de omgeving

Woensdag 3 maart is er een voorlichtingsavond in de grote

zaal van De Bongerd te Steenderen. Deze keer zal het een le-

zing over dementie zijn en de betekenis van deze ziekten

voor degene die er aan lijdt en de mantelzorger. Frans van

Haren, bestuurslid van Alzheimer Nederland, afdeling Doe-

tinchem e.o. zal deze avond verzorgen. De avond begint om

19.30 uur.

Gratis maaltijd

Op 9 maart  geven wij samen met maaltijdleverancier Apetito

maaltijden weg, gratis en voor niets. Wij willen graag dat alle

ouderen in Steenderen en omgeving genieten kunnen van

een lekkere maaltijd, ook als ze niet meer zelf koken. Om te

laten proeven dat de maaltijden van Apetito erg lekker zijn én

gezond zijn wij deze actie gestart. Wij hopen velen te laten

merken dat ook diepvries maaltijden zeer smakelijk kunnen

zijn. Ander voordeel: u kunt eten wanneer u wilt. Tegen inle-

vering van uw naam en adres kunnen inwoners van de voor-

malige gemeente Steenderen op 9 maart tussen 14.00 en 16.00

uur deze maaltijd afhalen in de grote zaal van De Bongerd. 

Computercursus ook in Steenderen

Ondertussen hebben zich genoeg mensen gemeld die een

computercursus willen volgen. We hebben een mogelijke lo-

catie en zijn nu op zoek naar een docent. Iedereen die zich

heeft opgegeven krijgt binnenkort bericht over datum, loca-

tie en prijs. Bent u ook geïnteresseerd in een cursus meldt u

zich dan bij mevrouw Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt

u bovenaan deze pagina.

Met de Museum Plus Bus naar het Mauritshuis

De Museum Plus Bus is een initiatief van de bankgiroloterij

en rijdt voor senioren die zonder dat initiatief niet meer een

museum zouden kunnen bezoeken. Stichting Welzijn heeft

het aanbod gekregen om op 22 april  Het Mauritshuis in Den

Haag te bezoeken. De busreis en het bezoek aan het museum

wordt vergoed door de organisatie. Het eten en drinken is

voor eigen rekening. Rolstoelers en rollatorgebruikers kun-

nen in beperkte mate ook mee. Er gaan vrijwilligers mee om

te helpen. Lijkt het u wat om met ons samen ons op deze ma-

nier een museum te bezoeken, dan kunt u zich aanmelden.

U moet rekening houden met een busreis van iets meer dan

twee uur heen en twee uur terug.

Voorlichting over het ouder wordende geheugen

Als mensen ouder worden, gaan de hersenen langzamer wer-

ken. Daardoor schiet een naam minder snel te binnen of ver-

geet men wat men wilde doen als men naar een andere

ruimte loopt. Mensen kunnen daarvan schrikken en zich

daarover zorgen gaan maken. Op 28 april om 19.45 in de gro-

te zaal van De Bongerd komt Marijke te Hennepe van GGNet

Preventie ons vertellen hoe dit komt en hoe we daar mee om

kunnen gaan. Deze avond is toegankelijk voor iedereen en er

zijn geen kosten aan verbonden.

Alleen en hoe verder

Op woensdag 17 maart om 19.45 uur organiseert de KBO Keij-

enborg samen met Zij Actief een avond in dorpshuis De

Horst. De heer Nobbenhuis komt praten over ‘Alleen en hoe

verder’. Hij geeft praktische informatie aan mensen die hun

partner hebben verloren. Na de pauze komt John Wils, hij

zingt en begeleidt hierbij zichzelf op de gitaar. 

Gratis rollatorkeuring in Keijenborg

Op vrijdag 16 april kunt u uw rollator, looprekje of elleboog-

krukken gratis laten controleren en eventueel repareren

door een technisch medewerker van Sensire. Een medewerk-

ster van de thuiszorgwinkel zal daarbij aanwezig zijn voor

praktische tips en u de nieuwste modellen en bijbehorende

artikelen te tonen. Van 10.00 tot 16.00 uur staan zij voor u

klaar in het verzorgingshuis Maria Postel in Keijenborg.

Activiteiten van KBO ‘Ons Genoegen’ te Keijenborg

Stoelgym. Elke 1e, 2e en 3e woensdag van de maand van

13.30-14.00 uur o.l.v. mevr. W. Sessink-Nieuwenhuis. In dorps-

huis De Horst.

Sjoelen. Elke 4de woensdag van de maand o.l.v. mevr. W. Ses-

sink-Nieuwenhuis. In dorpshuis De Horst.

Bingo. Elke 2e woensdag van de maand. Contactpersoon:

dhr. G. Jansen, tel. 462056. Mevr. W. Bokkers, tel. 462137. In

dorpshuis De Horst.

Kaarten. Elke woensdag van 14.00-16.30 uur. In dorpshuis De

Horst.

Koersbal. Elke maandag van 13.00-15.00 uur en van 15.15-

17.15 uur. Contactpersoon: mevr. A. van Aken, tel. 462627.

Dhr. H. Hendriks, tel.463168. In dorpshuis De Horst.

Bridgen. Elke dinsdag van 19.30-22.30 uur. Contactpersoon:

mevr. F. Biezeman-Jansen, tel. 462392. In dorpshuis De Horst.

Volksdansen. Elke dinsdag van 13.30-15.15 uur o.l.v. mevr.

Yvonne Pen in zaal Winkelman. Con¬tactpersoon: mevr. T.

Melgers, tel. 461858.

Zie ook de website: www.kbokeijenborg.nl. 

Stoelgym, sjoelen, bingo, koersbal, bridgen en volksdansen is voor le-

den en niet-leden.

Zaterdagmiddaginloop in de Bleijke 

Aanvang 14.30 uur (graag vooraf aanmelden). Zaterdag 6

maart: dwarsfluitmuziek door Miriam van de Burg. Zaterdag

27 maart: kegelen.

Een gezellige lunch in Ons Huis voor senioren

Op donderdag 8 april biedt Sensire in samenwerking met

Stichting Welzijn Hengelo u een (bijna) gratis lunch aan in

Ons Huis in Hengelo. Medewerkers van Sensire en de oude-

renadviseur zijn daarbij aanwezig om uw eventuele vragen

over zorg en welzijn te beantwoorden. Wij vragen € 2,50 ei-

gen bijdrage. De lunch wordt  muzikaal ondersteunt. We ho-

pen er een gezellige bijeenkomst van te maken. Graag vooraf

aanmelden door onderstaand aanmeldingsstrookje in te vul-

len en op te sturen naar Sensire, Kastanjelaan 11, 7255 AM

Hengelo Gld. of naar Stichting Welzijn Ouderen, Sarink-

kamp 7, 7255 CX Hengelo Gld. U kunt zich ook telefonische

aanmelden tel. (0575) 465281 of (06) 10064035.

Mocht het vervoer naar Ons Huis voor een probleem zorgen,

laat het ons dan weten.

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende(n) meldt/melden zich aan voor de lunch

op donderdag 8 april 2010 in Ons Huis

Naam/namen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode en woonplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In te leveren voor dinsdag 6 april.
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In de afleveringen 121, 122 en 123
heeft u kunnen lezen hoe de Tachtig-
jarige oorlog de dorpen en het platte-
land van de huidige gemeente Bronck-
horst geteisterd heeft. Met de Vrede
van Munster in het jaar 1648 kwam
een einde aan deze tijd van ‘angst en
beven’ en begon langzamerhand de
wederopbouw. Daarvoor was natuur-
lijk veel geld en regie nodig. Voor dat
doel werd dan ook in 1651 in de drie
kwartieren van Gelderland, te weten
Nijmegen, Zutphen en de Veluwe, de
verponding ingevoerd. Dit was een be-
lasting op alle onroerende goederen
waaruit inkomsten werden verkregen.
Dit belastingstelsel werd gehandhaafd
tot en met 1805. Gegevens over de ver-
ponding werden opgeschreven in ‘ver-
pondingkohieren’. Deze kohieren ge-
ven informatie over het aantal huizen
per plaats en wie de huizen bezaten:
adel, kerk of burgers. Ook over grond
zijn veel gegevens opgenomen: over de
grootte van het bezit, over pacht en ei-
gendom, over betalingen en allerlei
grondbelastingen. In de tijd dat de ver-

pondingkohieren werden opgesteld,
was Gerhard Kreijnck (1612-1692) bur-
gemeester van Zutphen. Hij heeft het

kohier van het Graafschap Zutphen in
(iets) verkorte vorm overgeschreven. In
dit afschrift staan de gegevens uit ruw-
weg de huidige Achterhoek, Zutphen
en omgeving. Het Regionaal Archief
Zutphen heeft het veelgeraadpleegde
verpondingkohier van Kreijnck gedigi-
taliseerd. Het kohier is door te blade-
ren op de website www.regionaalar-
chiefzutphen.nl.

Rondom de Hessenweg (127)

Wat is: A. "Doar is ne boeske te weinig onder verstokt".
B. Keurntjespap.
C. Uutslag.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Duurzaamheid is in de agrarische sec-
tor een onderwerp waarmee de huidi-
ge agrarische ondernemer dagelijks
wordt geconfronteerd. Om ook in de
toekomst optimaal te renderen pro-
beert de boer omstandigheden te
scheppen waaronder hij zijn activitei-
ten zonder problemen voor langere
tijd kan voortzetten. 

In dit kader participeert de Agrarische
Natuurvereniging ’t Onderholt in een
project genaamd: ‘Duurzaam boer
blijven in de Graafschap’. Doel van dit
project is om duurzame bedrijfsvoe-
ring te stimuleren, zodat melkveebe-
drijven economisch versterkt worden,
mineralenverliezen vanaf het bedrijf
beperkt worden en de vitaliteit van
het landschap blijft bestaan of zelfs
wordt vergroot.
De deelnemers maken (nader) kennis
met aantrekkelijke maatregelen op
het gebied van bedrijfsvoering door
middel van de bodem-plant-dier-mest
kringloop. Hierbij kunnen door inpas-
sing van bijvoorbeeld één maatregel,
meerdere factoren op het bedrijf posi-
tief en dus gewenst belnvloedt wor-

den. Natuurlijk kunnen ook negatieve
effecten optreden waarvan ingeschat
dient te worden of deze acceptabel
zijn. Als de deelnemers zich hier be-
wust van worden, krijgen ze meer in-
zicht in mogelijke bedrijfsaanpassin-
gen op het gebied van bodemvrucht-
baarheid, biodiversiteit, voerkwaliteit
en bedrijfsomgeving.

EVENWICHTIGE BEDRIJFSVOE-
RING. 
‘Duurzaam boer blijven’ is als project
een zoektocht naar het bereiken van
een bedrijf dat op alle fronten in ba-
lans is. Iemand die al jaren streeft
naar een evenwichtig bedrijf is melk-
veehouder Jan Eggink uit Laren (Gld).
Jan is samen met zijn vrouw Anneke
al vanaf 1987 actief bezig met minera-
lenbeheer en sinds 1999 deelnemer
aan het project Koeien & Kansen. Dit is
een samenwerkingsverband van 16
melkveehouders, proefbedrijf De Mar-
ke, Wageningen UR en adviesdiensten.
Het project brengt voor de Nederland-
se melkveehouderijsector de milieu-
kundige, technische en economische
gevolgen in beeld van de implementa-

tie van toekomstig milieubeleid. Deze
verkenning biedt de mogelijkheid de
wetgeving te evalueren, voorstellen tot
verbetering te onderzoeken en de sec-
tor te informeren over kosteneffectie-
ve bedrijfsaanpassingen. Kortom: ken-
nis in overvloed. 

KENNIS IN PRAKTIJK.
Om een beeld te krijgen van deze ken-
nis heeft ANV ’t Onderholt de heer Jan
Eggink bereid gevonden om tijdens de
algemene ledenvergadering van 8
maart a.s. een inleiding te houden
over zijn wijze van bedrijfsvoering. De
heer Eggink vertelt over de kringloop
van mineralen en energie op zijn be-
drijf,de verwachte regel- en wetgeving
voor de komende jaren en zijn ver-
wachting qua bedrijfsopzetin het jaar
2020. Duurzaamheid is voor hem uit-
gangspunt voor zijn bedrijfsvoering.
In de wetenschap dat wij een goede en
interessante inleiding kunnen ver-
wachten rekenen wij op een grote op-
komst. Gezien de grote belangstelling
voor duurzaamheid in de agrarische
sector is deze avond voor iedereen, dus
zowel voor leden als niet-leden, toe-
gankelijk. De bijeenkomst start om
20.00 uur in De Herberg, Dorpstraat
10 in Vorden.

'Duurzaam boer blijven in De Graafschap'

Agrarische Natuurvereniging 
’t Onderholt
Vorden - Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt houdt op 8 maart om
20.00 uur een vergadering in De Herberg te Vorden, met als thema: Duur-
zaam boer blijven in De Graafschap.

De informatie over het huis in de
Dorpsstraat te Hummelo van dr. Wes-
terbeek van Eerten bleek niet hele-
maal correct te zijn. Niet het huis van
Verhoeve en Faber, maar het naastlig-
gende witte huis heeft van 1917 tot
1923 dienst gedaan als dokterswoning
tot het moment dat er een verplichte
verhuizing werd opgelegd. De huisarts

bouwde daarna
een nieuwe wo-
ning aan de Kep-
pelseweg. Erg lang
heeft hij ook daar-
van niet kunnen
genieten. In een
krant van vermoe-
delijk 1930, staat
dat de villa geheel
door brand ver-
woest is. De vorige
week geplaatste
foto uit 1949 is
dan ook de tweede
dokterswoning op
dezelfde plek aan
de Keppelseweg te
Hummelo.

Rondom de Hessenweg (Reactie)
Reactie op aflevering 126

Lestari Scholtes (1984) en Gwylim Jans-
sens (1985) vormen sinds 2003 een pia-
noduo. Beiden studeerden in de Jong
Talent Klas van het Brabants Conserva-
torium bij Ton Demmers. 
Lestari volgde haar Bachelor- en Mas-
teropleiding aan het Conservatorium
van Amsterdam bij Jan Wijn; Gwylim
rondde in 2008 zijn Bachelorfase af
aan het Fontys Conservatorium bij
Ton Demmers en volgt momenteel
zijn Masteropleiding aan het Codarts

Conservatorium bij Bart van de Roer. 
Als pianoduo studeren zij bij het ver-
maarde pianoduo Gil Garburg en Si-
van Silver aan de Hochschule für Mu-
sik und Theater in Hannover. 

Samen hebben zij masterclasses ge-
volgd bij Igor Roma, Nikolai Petrov,
Alexander Tamir,Victor
Derevianko,Alon Goldstein,Peter Ta-
cács, Menahem Pressler. Zij wonnen
vele internationale prijzen en dit
heeft hen concerten en tournees in
Nederland, Duitsland, Denemarken,
Polen, Italië, Israel en de Verenigde
Staten opgeleverd. Hun concerten zijn
zowel in het binnen- als buitenland
uitgezonden op televisie en radio. Mo-
menteel worden zij erkend als één van
de meest belovende pianoduo's van
hun generatie. Het programma bij Het
Klavier bestaat uit werken voor twee
piano’s en quatre- mains van J.S. Bach,
F. Schubert, Cl. Debussy en S. Rachma-
ninov.Het concert begint om 20.15
uur. Kaarten kunnen vanaf 1 maart
gereserveerd worden onder nummer
0575-550756.Volwassenen ¤ 20,- incl.
consumpties. Jeugd tot 16 jaar ¤ 10,-
incl. consumpties. Zie www.het-kla-
vier.nl

Pianoduo Scholtens &
Janssens bij Het Klavier
Vorden. Voor de tweede keer op rij
is er bij Het Klavier aan de Am-
bachtsweg 2b ( industrieterrein
Werkveld ) in Vorden een pianoduo
te gast. Het pianoduo Scholtes &
Janssens geeft 20 maart een spette-
rend vervolg aan deze sympathieke
en bijzondere wijze van samenspel.
Duo Scholtes & Janssens is jong dy-
namisch en virtuoos en staat be-
kend om hun betoverende klank,
zeer hoogstaande technische be-
hendigheid en hun intense en
energieke optredens. Hun debuut
in Carnegie Hall in mei 2009 werd
geprezen als: ‘het hadden net zo
goed 25 of 30 vingers kunnen zijn,
zo groots en samengesmolten was
hun klank.”

Kinderen onderzoeken van nature de
wereld om zich heen en leren door al-
les wat zij doen. Zoals een kind ‘van-
zelf’ leert lopen en praten, zo kunnen
kinderen ook leren lezen, schrijven en
rekenen. Wanneer een kind eraan toe
is, kan hij of zij de hulp krijgen die
hiervoor nodig is. Het ene kind begint
jonger dan het andere, maar iedereen

leert het en dat zonder stress of
dwang. In Amerika is hier al meer dan
40 jaar ervaring mee. Oudere kinde-
ren gaan vaak een of twee dagen per
week op stage, bijvoorbeeld bij een
kinderdagverblijf of een computer-
zaak. Zo komen ze erachter in welke
richting zij een vervolgopleiding wil-
len doen. Men kan op de open och-
tend kennismaken met begeleiders en
leerlingen. Er zijn boeken om in te bla-
deren, dvd’s om te bekijken en de kof-
fie en thee staan klaar. De school is ge-
vestigd aan de Nijverheidsweg 2 in
Vorden, vlakbij het station. Telefoon:
0575 – 470 697. Voor meer informatie:
www.schooldeparadox.nl .

School de Paradox houdt
open ochtend
Vorden. School de Paradox in Vor-
den houdt zaterdag 6 maart van
10.00 tot 12.30 uur een open och-
tend. Op deze school zijn er voor
kinderen tussen 4 en 18 jaar geen
verplichte lessen of een verplicht
rooster.

Veel mantelzorgers hebben door hun
intensieve zorgtaak vaak moeite, of
geen tijd om te ontspannen. Hoe doe
of regel je dat? Yogadocente Wielas
Broeza vertelt deze middag over yoga,
dat een middel kan zijn om te leren
ontspannen. Bij yoga gaat het om be-
wustwording van het lichaam. Door
het aannemen van verschillende li-
chaamshoudingen en het doen van li-
chaams- en ademhalingsoefeningen
wordt geleerd waar de eventuele span-
ningen zitten en op welke wijze hier
ontspanning kan worden gebracht.
Het uiteindelijke doel is om een alge-

hele ontspanning te ervaren en dat de-
ze lichamelijke ontspanning door kan
werken tot op gevoelsmatig en men-
taal gebied. 

Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is van harte welkom.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur. De
toegang is gratis en voor de bezoekers
staat de koffie en thee klaar! De man-
telzorgsalon is een ontmoetingsplek
voor mantelzorgers van alle leeftijden;
mensen die voor iemand uit hun om-
geving zorgen die chronisch ziek, ge-
handicapt of hulpbehoevend is. De
mantelzorgsalon is gevestigd in Party-
centrum Langeler aan de Spalstraat 5
te Hengelo Gld. en is een initiatief van
de VIT Oost-Gelderland. Voor meer in-
formatie bel de VIT Oost-Gelderland
0573-43 84 00 of kijk op www.vitoost-
gelderland.nl.

Dinsdag 9 maart in de Mantelzorgsalon Bronckhorst

Yoga als ontspanning
Hengelo - Op dinsdagmiddag 9
maart wordt in de Mantelzorgsa-
lon Bronckhorst, gevestigd in Par-
tycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo Gld., een infor-
matiebijeenkomst gehouden over
yoga als ontspanning.

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

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles
• Vacustep
• Powerplate
• Zonnebankstudio
• Nagelstudio

Specialist in het shapen van uw lichaam.

Simone Jolink-Kleine
Makelaar/Taxateur oz

Lankhorsterstraat 10, 7234 SR Wichmond | Tel.: (0575) 543321
info@viveremakelaars.nl | www.viveremakelaars.nl

Wat maakt Vivere makelaars bijzonder? 
Een jong, betrouwbaar en enthousiast makelaarskantoor 

met persoonlijke service, marktkennis en ervaring.

Vivere makelaars, dé makelaar voor
- verkoop 
- aankoop 
- taxatie 

Voor een vrijblijvende afspraak neem contact met ons op.

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

JORDI WESSELINK
bloembollen en bolbloemen

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk (vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)
Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur. Voor meer info: WWW.IJSSELTULP.NL

Varsselseweg 20, Hengelo (G) – E-mail: heesterhof@planet.nl

Tel.: 0575-462892 – Mob: 06-53362300 – Web: www.deheesterhof.nl

Openingstijden Di t/m Vr van 13.00–17.00 uur. Zaterdag de gehele dag.

Tuincentrum
vanaf dinsdag 2 maart weer geopend

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

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

B  O  U  W  M  A  R  K  T
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MODEKOOPJE
DAMESLEGGING 
NORMAAL 9.99 NU VOOR 7.00
DAMES VEST LANG 
NORMAAL 19.99 NU VOOR 14.00
DIV. KLEUREN DAMES SHIRT
NORMAAL 9.99 NU 2 VOOR 13.00

KOM KIJKEN NAAR ONZE 
VOORJAARCOLLECTIE
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Mode voor het hele gezin

Warnsveld - Zutphen Tel: 0575-529530

Verbouwen? 

Vanaf € 29,50
ex btw per uur

totaal verbouwing - keuken - badkamer - schilderwerk

www. .nl



Hierna volgden een aantal mededelin-
gen, o.a. over Lijsttrekkersdebat in de
gemeente Bronckhorst, waar ook de
ouderen waren vertegenwoordigd.
Verder over Mantelzorg, WMO-loket
en omgaan met de computer. Hierna
hield dhr.G.Sterringa een boeiend en
wetenschappelijk verhaal over "Van
terp tot wierde en weerom; van opgra-
ven en afgraven". De aanleg van terpen
gaat ver terug en diende als strijd te-
gen het water. De terpen van Aalzum
(omg.Dokkum) en Hegebeinthem gel-
den als één van de oudste en hadden
familierelaties met de inleider. De in-
gang tot de kerk en begraafplaats ging
via het Tserkepaad ( kerkepad). Rond
de terp bevindt zich de ossegang, soort
rondweg. De Groninger terpen wer-
den "bult"genoemd. Hieraan herin-
nert de uitspraak bijv. bij slecht weer
"ik ben niet van de bult geweest".
Daarna ging de inleider 10.000 jaar te-
rug; toen was er ook al sprake van stij-

ging van de zeespiegel. In het lage
land zocht men naar hoger geleden
gebieden. Vooral in de tijd van Middel-
zee was dit noodzakelijk. De terpen
werden iedere keer verhoogd. Later bij
de vondst van oude kunstvoorwerpen
kon men de gelaagdheid zien. In de
12/13e eeuw bij de aanleg van zeedij-
ken verminderde de belangstelling
voor terpen.  De terpen komen vooral
voor in Noord Friesland langs de Wad-
denzee van Leeuwarden tot Dokkum
en in Groningen langs de noordkust.
In deze omgeving herinnert De Wiers-
se ons aan een zandheuvel in het moe-
ras.
Daarna nam de inleider ons mee in de
oude geschiedenis. De Friese stadhou-
der Radboud heeft in 692 het Franki-
sche leger verslagen. Toen ontstond
groot Friesland, dat in 719 eindigde. In
het Friese museum komen 25.000
stuks archeologisch materiaal voor,
zoals Romeinse munten, urnen, vaat-
werk enz. Een grootheid op dit gebied
is Prof.Van Giffen, die in Ezinge be-
langrijke opgravingen heeft gedaan.
De terp blijft voor het nageslacht be-
waard, want deze staat onder bescher-
ming van staats toezicht.

De voorzitter bedankte de inleider
hartelijk voor het gebodene en over-
handigde hem een attentie. Met het
zingen van het Veertigdagenlied werd
deze geslaagde bijeenkomst beëin-
digd.

PCOB over Terpen en
Wierden
Vorden - Voorzitter F.Midden kon
donderdagmiddag weer een groot
gezelschap verwelkomen op de
maandelijkse bijeenkomst van de
PCOB afdeling Vorden. Misschien
dragen de sneeuwvrije wegen hier-
aan bij. De eerste voorjaarstekenen
zijn er: de crocusjes bloeien en er
lopen al lammetjes in de wei. De
voorzitter opende met een over-
denking n.a.v. Mattheüs 13 :31 over
het mosterdzaadje en ging voor in
gebed.

De middag werd verzorgd door het ca-
baretgezelschap ‘De Hengelländers’
uit het Twentse Hengelo. Het gezel-
schap bestaande uit twee dames en

drie heren, zorgden op gitaar, accorde-
on, mondharmonica voor aanstekelijk
cabaret en vooral voor liedjes uit ‘vroe-
ger jaren’. Nummers als True Love,

Droomland, Heimatlos, de Klok van
Arnemuiden e.d. werden dikwijls uit
volle borst meegezongen en wie de
tekst niet meer kende, neuriede vro-
lijk mee. Met name ‘Bernarda’ kreeg
deze middag met haar mooie verhaal-
tjes de lachers op haar hand.

Zonnebloem Vorden- Wichmond

Gezellige middag

Vorden - De Zonnebloemafdelingen uit Vorden en Wichmond/ Vierakker
organiseerden zaterdagmiddag in een tjokvol dorpscentrum in Vorden
een gezellige middag, waarbij het hapje en drankje niet ontbrak.

cabaretgezelschap

gezellig vol

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

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

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

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

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

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

MAART
3 NBVP Workshop schilderen
3 ANBO klootschieten bij Olde Lettink
4 Bejaardenkring Vorden Dorpscen-

trum
4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
10 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

11 Klootschietgroep de Vordense Pan

17 ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink

18 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Bejaardenkring Vorden Dorpscen-

trum
19 ANBO jaarvergadering waar mu-

ziek in zit in 't Stampertje
20 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme info tel 55
20 03

24 ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink

24 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

25 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 PCOB Stampertje ds. D. van Doorn,

Almen over Taize en Pasen
31 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink

KUNSTAGENDA VORDEN
Maart
7 Kasteel Hackfort Lezing schrijver

Arthur Japin
14 KunstZondagVorden, centrum en

buitengebied
19/3 t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-

theek Vorden

Deze gezellige en informele club komt
doorgaans meerdere keren per jaar
bijeen, waarbij ook de dames van har-
te welkom zijn. Om de leden te infor-
meren over het reilen en zeilen van de
vereniging, ontvangen zij een uitgave
van “Baksorders”. De bijeenkomsten
worden meestal gehouden in het
“Fluithuus”, het onderkomen van de
scheidsrechters vereniging.In april
staat de “Mannendag” op het pro-
gramma. Half juli wordt een uitstapje
naar het geheel vernieuwde Airborne
Museum gemaakt. 

De bijzonder gezellige sportieve mid-
dag, compleet met barbecue of een na-
sihap als afsluiting, vindt in de maand
september plaats. Gedurende het jaar
is er op een vijftal maandag middagen
gelegenheid tot het leggen van een
kaartje. Half juni vertrekt een gezel-
schap van vijfenveertig personen, voor
een zesdaagse reis naar Normandië,
waar vijf nachten op basis van half-
pension in het Novotel in Caen wordt
doorgebracht. De geschiedenis van de
landingen van de geallieerde troepen
heeft deze streek, als opmaat tot de be-
vrijding een bijzondere betekenis ge-
geven, zowel de stranden als de vele
herdenkingsplaatsen zijn voor de oud
mariniers aanleiding om daar een
paar dagen rond te kijken. Momenteel
zijn er nog enige plaatsen voor deze
bijzondere excursie vrij. Voor meer in-
formatie over de Oud Mariniers uit de
Regio Zutphen kan men terecht bij
voorzitter Henk Ebbink, telefoon 06-
54252146.

Oud Mariniers in de regio 
Zutphen
Vorden. Het Contact Oud Mari-
niers, is een landelijke vereniging
van oud mariniers die als beroeps
of als dienstplichtige gediend heb-
ben bij het Korps Mariniers. Deze
landelijke vereniging, de grootste
vereniging van oud militairen, is
verdeeld in afdelingen en onderaf-
delingen. Ook de Regio Zutphen
heeft een eigen afdeling.

Nadat het bericht  "Helden van deze

tijd" dd.23 februari jl. in de krant was
verschenen, kwamen er reacties en
niet alleen van volwassenen, maar tot
onze positieve verbazing ook van een
zestal jongeren, die zich aangespro-
ken voelden met betrekking tot het
omvergooien van een beeld bij ons in

de tuin. Zaterdagavond jl. stonden
twee jongens om 21.00 uur voor onze
deur.

Voorzichtig (nog met gesloten deur/
raam) luisterde ik eerst naar de reden
van hun komst en al gauw bleek dat
ze met goede bedoelingen kwamen.
Ze vonden het buitengewoon verve-
lend dat de Vordense jeugd beschul-
digd werd. Zij trokken dit zich aan en
met nog vier andere jongens, die nog
op straat stonden, boden ze aan het
beeld met z'n zessen weer rechtop te
zetten. Daar zijn we niet op ingegaan,
daar het een veel te zwaar beeld is en
bij niet goed hanteren zou een onge-
val niet kunnen worden voorkomen.
Maar toch…., het feit dat deze jonge-
ren het lef hadden te komen deed
ons goed. Vanaf nu zullen we niet
weer direct in negatieve zin spreken
over "Dé jeugd van Vorden". Wellicht
zullen de echte Vandalen zich nog
eens melden. Hulde voor de zes van
zaterdagavond.

G. Visser, Zutphenseweg 38 Vorden.

Te beginnen op zaterdagavond 13
maart. Dan is er in het dorpscentrum
een voorjaarsconcert met als thema
‘Nostalgie’. Het bijzondere aan dit con-
cert is dat het bestuur van Sursum
Corda aan ‘oud’ dirigenten heeft ge-
vraagd hun favoriete muziekstuk door
te geven. Zo zal het harmonieorkest
die avond onder leiding van Jacob Jan-
sen het door Hans Oosterwijk favorie-
te ‘Coastimpressions’ spelen. Van oud-

dirigent Simon Hanswijk wordt ‘Sim-
fonia Italiano’ gespeeld. De voorkeur
van Gerarld Roerdinkholder gaat uit
naar ‘Inspiration’, terwijl oud- diri-
gent Wolbert Baars heeft gekozen voor
het nummer ‘Miniatuur’. Behalve het
harmonieorkest zal ook het leerlin-
genorkest en de slagwerkgroep onder
leiding van Geert Jan Dijkerman op-
treden, alsmede de majorettes onder
leiding van Irma ten Brake. Het con-
cert begint om 20.00 uur. Verder orga-
niseert Sursum Corda op 25 juni een
zomeravondconcert. Op 8 oktober is
er een optreden van KMK Johan Wil-
lem Friso Kapel. Het concert op 13 no-
vember staat ook in het teken van het
80 jarig bestaan.

Jubileumconcert Sursum Corda
Vorden - De christelijke muziekver-
eniging Sursum Corda bestaat in
november 80 jaar. Voorafgaande
aan dat jubileum worden er het ge-
hele jaar door tal van activiteiten
georganiseerd.

Vordense jeugd
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De bestellingen werden afgelopen
weekend netjes afgeleverd door de ve-

le vrijwilligers van de vereniging. De
voorzitter van de Warnsveldse Boys,

Siep Harkema is trots op deze, al jaren
goedlopende actie. Siep Harkema: "Ik
wil alle bewoners van Warnsveld be-
danken. De opbrengst van de compost-
actie zullen wij goed besteden binnen
onze bloeiende vereniging."

Warnsveldse Boys

Succesvolle compostactie

Warnsveld - Ook dit jaar organiseerde de Warnsveldse Boys weer hun jaar-
lijkse compostactie. Bewoners van Warnsveld konden compost, potgrond
of koemest bestellen.

Tijdens de officiële opening en de Open Dag van het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst, op donderdag 18, vrijdag 19
en zaterdag 20 februari, is er een fotorepotage gemaakt. 

U kunt deze foto's bekijken op: www.robschmitzfotografie.nl

Foto's opening gemeentehuis

Bronckhorst

Bodyjam is een 1-uur durende groeps-
les, met een mix van de leukste bewe-
gingen uit salsa, funk, disco en street-
dance. De nadruk ligt op plezier, ter-
wijl de intensiteit toch zeker niet on-
derschat mag worden. De caloriever-
branding is niet gering en Bodyjam
verklaart de oorlog aan overtollig vet
op met name de heupen, benen, bil-
len en buik. In een mum van tijd ben
je een super danser en tegelijkertijd
kom je in topvorm.

De Nieuw-Zeelandse fitnessorganisa-
tie Les Mills is de bedenker en aanbie-
der van Bodyjam. De bewegingen en
de muziek wisselen elke drie maan-
den, zodat je tijd genoeg hebt om de
pasjes onder de knie te krijgen zonder
dat het saai wordt. 

Wil je ook kennis maken met Body-
jam? Kom dan nu Gratis bij Sportcen-
trum AeroFitt meedoen met het Body-
jam Event! Deze vindt plaats op maan-
dag 8 maart van 20.00-21.30 uur in
Hengelo GLD. Neem zo snel mogelijk
contact op met sportcentrum Aero-
Fitt, Winkelskamp 5, tel. 0575-465001
(info@aerofitt.nl) om een plaats te re-
serveren. En neem al je vrienden mee!
Dus zet je dansschoenen vast klaar en
schrijf je nu in!

Bodyjam bij sportcentrum
AeroFitt
Hengelo - Sporten is een feest, als je
bij het Bodyjam Event bij sportcen-
trum AeroFitt bent geweest!
Sportcentrum AeroFitt heeft het
populaire groepsfitnessprogram-
ma Bodyjam van Les Mills op het
lesrooster staan.

Niet alleen het materiaalgebruik en
het technisch kunnen oogsten bewon-
dering, maar ook de wijze waarop de
drie kunstenaars in het dagelijks leven
uiting geven aan het kunstenaar-
schap: gedreven, met gevoel voor
schoonheid en een passie om het
meest ultieme ‘object’ te maken. Het
werk van de kunstenaars heeft weer
een passende plaats gekregen op de
wanden of op consoles in de
galerie.De galeriehouders, Ad en Ad
Borest, kijken uit naar de mening van
het publiek. 

Zo zie je bij Elisabeth Woudstra hoe
niet alleen haar gestileerde dames en

heren prachtig op het doek in de
ruimte zijn opgenomen, maar oogst
zij ook grote waardering voor de af-
werking van haar werk door middel
van haar lijsten.Passend bij het werk
en met liefde er nagenoeg zelf om-
heen gemaakt. De ronde keramische
vormen van Hein Severijns oogsten
niet alleen bewondering door de sub-
tiele vormgeving, maar laten het tech-
nisch vakmanschap in de afwerking
door middel van zijn kristalglasuren
zien.Hij gaat daarbij uit van kleine
kristallen in aarde kleuren. Kleuren
die uitstekend passen bij zijn zachte
rondgevormde objecten. De schalen
van Christiane Zeghers zijn, in de
kleuren van de regenboog, een lust
voor het oog.Soms gedeeltelijk gegla-
zuurd of juist helemaal niet waardoor
de kleuren nog beter tot zijn recht ko-
men. Galerie A-quadraat is elke vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
13.00 – 17.00 uur geopend. Ook op
tweede paasdag! Elisabeth Woudstra is
zondagmiddag 14 maart aanwezig om
toelichting te geven op haar schilderij-
en in olieverf.

Kanjers in Galerie 
A-quadraat

Wildenborch -  In Galerie A- qua-
draat aan de Mosselseweg 12 a in
Vorden zijn vanaf zondag 7 maart
tot en met 18 april van drie ‘Kan-
jers in de Kunst’, (Hein Severijns,
Christiane Zeghers en Elisabeth
Woudstra) werken te bekijken. De
eerste expositie in 2010 (in A-qua-
draat) laat werk zien van grote
kwaliteit en afwerking.

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814

Bronckhorst - Op zaterdag 6 maart
wordt van 9.00 uur tot 12.00 uur
een fietskijkdag gehouden bij een
aantal politiebureaus in het dis-
trict Achterhoek. Alle fietsen die in
de afgelopen periode zijn aange-
troffen en waar de politie geen ei-
genaar van heeft kunnen achterha-
len, worden bij de politiebureaus
gestald.

Alle benadeelden die aangifte hebben
gedaan van diefstal van hun fiets, kun-
nen die ochtend komen kijken of hun
tweewieler op het politiebureau staat.
Belangrijk is dan wel, dat u het bewijs
van aangifte mee neemt. Wanneer u

nog geen aangifte van diefstal hebt ge-
daan, maar wel uw gestolen fiets aan-
treft, dan dient u een bewijs van eigen-
dom te tonen. De politie gaat er van-
uit, dat veel mensen naar de kijkoch-
tend komen, want de gevonden fiet-
sen staan écht op hun rechtmatige ei-
genaar te wachten. 
De in de gemeente Bronckhorst gevon-
den fietsen staan bij het bureau aan
de Grashuisstraat in Zelhem. De in de
gemeente Doetinchem aangetroffen
fietsen worden gestald aan de Weem-
straat 1 in Wehl. Hier wordt elke 1e za-
terdag van de maand van 09.30 tot
12.00 uur een fietskijkdag gehouden.

Fietskijkochtend in de
Achterhoek

Binnen een uur ex-roker !
Want met eraCare kan iederèèn probleemloos stoppen, definitief en
zonder bijwerkingen mét vergoeding door de zorgverzekeraar.

Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig door de combinatie van lichamelijke 
verslaving, geestelijke afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze drie aspecten
pakt eraCare met succes aan, waardoor het voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief en
zonder bijwerkingen vaarwel te zeggen. Oók degenen die al diverse pogingen ondernomen
hebben.

HENGELO - Arno Vloet, therapeut bij eraCare, was ooit
een verwoed roker. Aan stoppen dacht hij niet en als hij
daarop aangesproken werd, strooide hij vrolijk met alle
bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig, het is zo
lekker, je moet toch ergens dood aan gaan... Dat is
verleden tijd. De straffe roker van weleer is opgelucht en
blij dat hij nooit meer hoeft te roken. Zo blij dat hij al
duizenden anderen van het roken af heeft geholpen. Dat
zijn aanpak mensen aanspreekt blijkt wel uit het feit dat hij
dankzij een overweldigende hoeveelheid nominaties van
tevreden klanten in 2008 door Stivoro is gekozen tot beste
stopondersteuner van Nederland.

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

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd
van de werking van haar
behandelmethode dat zij
maar liefst levenslange
garantie geeft.

Vergoeding door zorgverzekering
Arno Vloet is als gediplomeerd natuurgeneeskundig 
therapeut aangesloten bij de BATC en werkt volgens de 
vijf natuurgerichte principes, waardoor zijn behandelingen
door de meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed
(zonder eigen risico). O.a. door CZ, VGZ, Achmea,
Menzis, Agis en Ohra. Kijk op onze website of informeer
bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding voor een
natuurgeneeskundige behandeling.

De praktijk in Malden
eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.

Di. 16 maart in Ons Huis in Hengelo
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

Arno Vloet van eraCare is in 2008 door Stivoro
gekozen tot beste stopondersteuner van NL

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24/7 bellen naar
024-3880457 of kijken op www.eraCare.nl



Coco Hoenink nam deel in de catego-
rie instap nivo 12. Ze turnde een goede
wedstrijd. In een sterk deelnemersveld
eindigde Coco als 7e. Een erg mooie
prestatie.

Joyce van Amerongen nam deel in de
categorie pupil 2 nivo 10. Op vloer en
sprong had zij de hoogste scores van
haar categorie. Joyce eindigde als 2e.

Ze kreeg dan ook de zilveren medaille
omgehangen. Dit was de tweede voor-
wedstrijd in de 6e divisie. Deze twee
meiden hebben nog een wedstrijd op
27 maart in Zelhem. Daar wordt ook
bekend gemaakt wie er door mogen
naar de finale. De beste twee wedstrij-
den tellen hiervoor mee.

Sparta haalt zilver in 6e divisie

Vorden - Afgelopen zaterdag was er een 6e divisie wedstrijd in Ruurlo.
Sparta nam hier met twee meiden aan deel. De meiden trainen onder lei-
ding van Gerrie en Mellanie. Daarnaast traint Joyce ook bij Jolien. Er wer-
den mooi resultaten gehaald.

De Beekdelle is een verpleegunit voor
ouderen met veelal dementie en is ge-
vestigd achter verzorgingshuis 'de
Wehme' in Vorden. 

"De eerste twee jaar deden we zelf de
activiteiten" , vertellen Ria Lukassen
en  Ria Steging, leerkrachten op de
Dorpsschool. "We zongen liedjes, de-
den spelletjes en we knutselden een

uurtje". " Maar volgens ons kon het
nog beter en het leek ons een goed
idee om de hulp van een muziekthera-
peut in te schakelen. Met behulp van
de bijdrage van het  Coöperatiefonds
van de Rabobank  konden we een jaar
lang genieten van de lessen van Yvon
Taken uit Ruurlo. Yvon zorgde voor
het contact tussen de bewoners en de
kinderen. Samen muziek maken, ou-

de kinderliedjes zingen, muziekin-
strumenten horen en voelen, het
kwam allemaal aan bod.  "Het leek er
even op dat we niet verder konden
met de lessen omdat het geld op was."
Maar gelukkig stelden de Ouderraad
van de Dorpsschool, de Beekdelle en
Univé het benodigde geld beschikbaar
zodat we weer een jaar lang kunnen
genieten van elkaar en de muziek". 
Namens de kinderen en de bewoners:
ontzettend bedankt!

Bezoek Beekdelle kleuters
Dorpsschool

Vorden - Al ruim drie jaar bezoeken de kleuters van de Dorpsschool in
Vorden maandelijks de bewoners van de Beekdelle.  Dat dit plezier ople-
vert voor beide partijen is te zien op deze foto.

De kinderen en bewoners samen bezig met de hoepeldans.

Uitvaartbegeleider Marion Polman

vindt het belangrijk dat mensen hun
wensen opschrijven. Een overlijden
komt altijd onverwacht en het kan de
nabestaanden zoveel rust en verdriet
besparen als ze een beetje weten wat
de wensen van de overledene waren.

De avond begint om 20.00 uur en is
gratis toegankelijk voor iedereen.

Heeft u uw dood al
voorbereid?
Vorden. Alles willen we voorberei-
den zoals geboorte, huwelijk, jubi-
lea enz., maar onze uitvaart?! Om
de uitvaart en alles wat daarom
heen hangt uit de taboesfeer te ha-
len is er op dinsdag 9 maart een le-
zing en voorlichtingsavond in de
bibliotheek van Vorden.

De stichting CCK opent dan het paas-
vuurterrein aan de Bergkappeweg.
Men kan hier gratis snoeihout bren-
gen voor het paasvuur. Alleen onver-
vuild snoeihout tot een dikte van 10

cm is toegestaan. Het storten is gratis
maar een vrijwillige bijdrage wordt al-
tijd gewaardeerd. Door het slechte
winterweer is er een extra dag inge-
voerd om hout te brengen

De volgende en tevens laatste  keer dat
u nog snoeihout kunt brengen is op 27
maart.

Inzameling snoeihout
Kranenburg - Aanstaande zaterdag
6 maart kan er weer snoeihout ge-
bracht worden in Kranenburg.

Op zaterdag 6 maart a.s. zullen de
scouts bij u aanbellen om de inge-
vulde formulieren weer op te ha-
len. Als u niet thuis bent, kunt u
het formulier via buren of kennis-
sen laten afgeven. Mocht ook dat
niet lukken, dan kunt u het formu-
lier afleveren in de brievenbus van
één van de op het formulier ver-
melde adressen. Ook kunt u bij de
kassa van de Welkoop te Vorden
een bestelling achterlaten. Op za-
terdag 13 maart a.s. wordt uw be-

stelling bij u thuis bezorgd. In de
afgelopen veertien jaren is de "pot-
grondactie" een belangrijke finan-
ciële ondersteuning geweest voor
groepskas van de scoutinggroep.
De groep heeft de inkomsten van
de actie gebruikt voor de bouw van
twee nieuwe clubhuizen, die nu al
weer enkele jaren in gebruik zijn.
Voor de afwerking en inrichting is
echter nog een groot bedrag nodig.
Zo blijft de jaarlijkse potgrondac-
tie een belangrijke bron van in-
komsten voor de scouts. 

Door middel van uw bestelling
helpt u de jeugd van Scouting Vor-
den bij de bouw en het onderhoud
van hun accommodatie en zij hel-
pen u; voor u geen gesjouw met
zware zakken - uw bestelling
wordt thuis afgeleverd…..

Scouting-Welkoop
Potgrondactie
Vorden - In samenwerking met
Welkoop Vorden houdt de scou-
tinggroep David G. Alford voor
de zestiende keer de jaarlijkse
potgrondactie. In het afgelopen
weekend hebben de scouts de
groene bestelformulieren ver-
spreid in de bebouwde kom-
men van Vorden en Wichmond.

De losse lijnvoering en de vele mooie
zachte kleuren van ecoline gecombi-
neerd met Oost-Indische inkt, daarna
afgewerkt met gouache en kleurpot-
lood. Het is een feest om op deze ma-
nier met lijnenspel en kleur bezig te

zijn. Het hoeft niets voor te stellen,
maar het mag wel. De kunstenaar in
jezelf wordt gekieteld. Voor de echte
workshopliefhebbers. 

Op vrijdag 12 en zondag 14 maart, ate-
lier Amare, Komvonderlaan 6 in Vor-
den.

Opgeven: per telefoon 0575-555783 of
e-mail joseevanderstaak@hetnet.nl

in de trant van Kandinsky

Workshop schilderen
Vorden - Wat kun je beter doen op
een voorjaarsmiddag dan bezig
zijn met kleur. Laat je verrassen en
kom kennismaken met het schil-
deren in de trant van Kandinsky.

De werelwinkel zal aanwezig zijn met
produkten uit o.a. Kameroen. Ook in
"de Wehme" zal in de weeksluiting
aandacht gegeven worden aan Wereld-
gebedsdag d.m.v. verkorte liturgie. Het
thema zal zijn: alles wat adem heeft.

De Wereldgebedsdag heeft een lange
traditie. In 1887 riepen Amerikaanse
vrouwen op tot een gebedsdag in hun
land. Deze oproep is uitgegroeid tot
een gebedsdag in ongeveer 170 lan-
den. Sinds 1929 wordt ook in Neder-
land hieraan deelgenomen.
De viering voor 5 maart 2010 is voorbe-
reid door vrouwen uit KAMEROEN,
een land dat in West-Afrika ligt tussen
Nigeria, Tsjaad, Congo en Gabon aan

de baai van Biafra. Er wonen ruim 18
miljoen mensen, waarvan de helft op
het platteland. De belangrijkste gods-
diensten zijn het Christendom, de Is-
lam en het Animisme. Ook Kameroen
wordt zwaar getroffen door Aids en
HIV: 79% van de bevolking tussen de
15 en 49 jaar is besmet.

Het Nederlands Comité heeft in sa-
menwerking met het Luxemburgs Co-
mité gekozen voor de volgende projec-
ten:
"Het opzetten en uitbreiden van een
lesprogramma over Aids- en HIV-pre-
ventie in de sloppenwijken van de
hoofdstad Yaoundé en mogelijkheden
scheppen voor een educatieproject on-
der de allerarmste bevolkingsgroepen.
"Het opzetten van een centrum in
Efoulan waar Aidswezen en kinderen
in een kwetsbare positie worden opge-
vangen. "Jeugdproject: Aanschaf  van
schoolboeken en een schoolbusje in
Sangmélima, zodat 1800 van de arm-
ste kinderen naar school kunnen.

Wereldgebedsdag Vorden
Vorden - De jaarlijkse Wereldge-
bedsdag wordt gehouden op vrij-
dag 5 maart om 19.30 uur in de ge-
reformeerde kerk m.m.v. ensemble
"Ite Missa Est" en organist Cees van
Dusseldorp



Op zaterdag zwommen alle zwem-
mers 400 meter vrije slag zwemmen,
een lange afstand zeker voor de jong-
ste zwemmers, geboren in 2000 en
2001. Maar het ging erg goed. De
zwemmers lieten duidelijk zien dat er

in de trainingen hard gewerkt is. Dit
leverde dan ook mooie resultaten op:
Merel van der Wal, 8 jaar, zwom met
een pr van 50 seconden, een tijd van
7,15.92 naar een mooie 2e plek. Ook
Kim Nijland, geboren 2000, zwom met

een mooi pr van 6,40.20 naar de 1e
plek. Bij de jongens zwom eerst Tho-
mas Luchies, 1998, in een tijd van
5,39.68 naar een zilveren medaille en
daarna ook nog Edwin Jager, 1999, in
een tijd van 6,.05.48 naar de bronzen
medaille. Ook de zwemmers die geen
medaille hebben gehaald, hebben pri-
ma gezwommen, met voor Emiel Ei-
sing, Marlieke Scholten, Bernice Jager
en Marlijn Welmer een mooie verbete-

ring van hun tijd. Op zondag werd de
400m wisselslag gezwommen wat
voor Emiel Eising een mooie eerste
plek opleverde met een pr van 10 sec.
Ook Marlieke Scholten en Bernice ja-
ger zwommen goede races en werden
respectievelijk 4e en 5e.

Op de foto's de medaille winnaars.
Voor de complete uitslag, kijk op
www. berkelduikers.nl

Zwemmers hebben lange adem

Met 11 zwemmers werd door de Berkelduikers om de titels gestreden bij
de Gelderse lange afstandskampioenschappen(GLAK) in Veenendaal op
20 en 21 februari.

Alle kinderkleding en klein speelgoed
kan vanaf 1 maart onder schooltijd in-
geleverd worden in de daarvoor be-
stemde bak bij Peuterspeelzaal Ot en
Sien. Deze bak zal duidelijk zichtbaar
geplaatst worden in de centrale hal
aan de voorkant van de school. Men
kan daar alle kinderkleding en klein

speelgoed in een goed afgesloten zak
deponeren. De kleding dient wel
schoon en heel te zijn, speelgoed ook
graag compleet. De opbrengst komt in
zijn geheel ten goede aan Peuterzaal
"Ot en Sien". 

Dit geld wordt rechtstreeks gebruikt
om materialen voor de peuters aan te
schaffen, zoals speeltoestellen, klei en
knutselmaterialen. Met de deelname
kan men dit ook in de toekomst voor
alle peuters blijven doen!

Voor de grotere artikelen zoals kinder-
wagens, buggy's, kinderfietsjes en
fietsstoeltjes en dergelijke hebben we
ruimte beschikbaar. Deze kunnen in-
geleverd worden op vrijdagavond 26
maart bij Peuterspeelzaal Ot en Sien.
Spullen die na de beurs overblijven
krijgen een goede bestemming en
worden geschonken aan een goed
doel.

Kinderkleding en speelgoed
beurs
Vorden-De kleding en speelgoed-
beurs van Peuterspeelzaal "Ot en
Sien" komt er weer aan! Deze zal
plaatsvinden op ZATERDAGmor-
gen 27 maart aan de Kerkstaat 17.
Men kan dan kinderkleding en
speelgoed kopen. Naast het feit dat
deze kledingbeurs natuurlijk reu-
ze gezellig is, een ruim aanbod
heeft van leuke en nette kleding te-
gen een lage prijs en u er speelgoed
kunt kopen voor een prikkie, is het
belangrijkste doel van deze dag na-
tuurlijk de uiteindelijke opbrengst
voor Peuterzaal "Ot en Sien"!

Die kans heeft u op de volwassen- en
tienerkledingbeurs! Alles is overzich-
telijk gesorteerd op dames-, heren- en

tienerkleding. Tevens bieden wij ook
schoenen, tassen en sieraden aan.
Zelfs voor meerdere paskamers wordt
gezorgd. De beurs is op vrijdagavond 9
april en op zaterdagmorgen 10 april in
't Nut in Warnsveld. Meer informatie
volgt binnenkort via het Contact.

Lentekledingbeurs volwassenen
Wat is nu een mooier begin van de
lente dan een andere garderobe
aan te schaffen?

DASH D1-SET-UP '65 D2

Vorden-Afgelopen zaterdag speelde
Dash dames 1 tegen Set-up '65 dames
2.
De Ootmarsumse dames wisten in de
eerste helft van het seizoen te winnen
van Dash. Ze stuurden de Vordense da-
mes naar huis met een 3-2 nederlaag.
De dames uit Vorden hadden dus wat
goed te maken.
In de eerste set kwam Dash niet goed
in haar spel. Set-up '65 nam een grote
voorsprong door een paar service se-
ries. Dash dames 1 hervond zichzelf
aan het einde van de set door een goe-
de pass en kwam nog gevaarlijk dicht-
bij. Helaas was het net te laat en ver-
loor Dash met 23-25. 
In de tweede set wist Dash de goede
lijn uit de eerste set door te trekken.
Door een goede service serie kwam
Set-up '65 onder druk te staan. Dit gaf
de dames uit Vorden wat rust en een
voorsprong die ze niet meer uit han-
den gaven. Dash won, onder toeziend
oog van sponsoren Henco en Tineke
Elbrink (Visser mode) de tweede set
met 25-19. 
Ook de derde set ging naar de dames
van Dash. Door veel tactische en hard
geslagen ballen wist Dash de set af te
maken met 25-22. 
In de vierde set kon Dash de wedstrijd
afmaken. Ware het niet dat Set-up'65
nu pas het achterste van haar tong liet
zien. Beide teams maakten mooie
punten. Set-up '65 wist met de blokke-
ring veel tegen te houden. Daar kwam
nog bij dat Dash ook nog een punt ver-
loor door een opstellingsfout. Dit fout-
je werd opgemerkt door de uitstekend
fluitende scheidsrechters. De stand in
de wedstrijd werd gelijk gemaakt door
Set-up '65, want ze won de set met 21-
25.
De vijfde set zou uitmaken wie de win-
naar zou worden. Coach Carlo Schut-
ten maakte zijn dames nogmaals dui-
delijk hoe belangrijk deze overwin-
ning zou zijn. Door hard te vechten
voor elke bal en de enorme steun van
het thuispubliek wist Dash de wed-
strijd te winnen met 3-2. Deze over-
winning is goed voor de moraal. Win-
nen van een directe concurrent in de
strijd tegen degradatie, is altijd goed.
Ook het vertoonde spel, zorgt voor
zelfvertrouwen voor de komende wed-
strijden. Zaterdag 6 maart mag het
team proberen dit vertrouwen om te
zetten in punten in de uitwedstrijd in
Budel. Op zaterdag 13 maart speelt
Dash dames 1 weer een thuiswedstrijd
om half 6. Dan is Energo/Flip de tegen-
stander. U bent natuurlijk weer van
harte welkom!

UITSLAGEN 
Dash week 8 2010 
Za 27 februari: Dash DS 1-Set-Up'65 DS 2
3-2, Dash DS 5-Halley DS 5 4-0, Lang-
henkel... HS 7-Dash HS 3 afgelast, Dash
DS 3-Kerkemeije... DS 3 1-3, Victoria DS
1-Dash DS 2 3-2, Dash MC 1-Langhen-
kel... MC 4 3-1, Blok '71 MB 2-Dash MB
3 2-3, VIOS Eefde HS 3-Dash HS 2 1-3,
Dash DS 4-Volga DS 2 4-0, Longa'59 MB
2-Dash MB 1 1-3, Dash MC 2-Grol MC 1
2-3, Dash MB 2-Boemerang MB 2 1-3.

PROGRAMMA 
Dash week 9 2010  
Za 6-3-2010: V.C.V. MC 5-Dash MC 2,
Dash DS 2-Favorita DS 2, Dash MB 1-
D.V.O. MB 1, DES MB 1-Dash MB 2,
Dash MB 3-Focus MB 1, Dash HS 3-SV
Loil HS 1, Tornax DS 1-Dash DS 3, Zel-
he... DS 3-Dash DS 4, Dash HS 1-VIOS
Eefde HS 1, SV Halle DS 2-Dash DS 5,
Dash DS 6-VIOS Eefde DS 2, Pajodos HS
2-Dash HS 2, Ledub DS 1-Dash DS 1.

D a s h

Vorden - De mannen van Ratti en Ma-
riënveld begonnen deze zondag met
de beste bedoelingen aan de wedstrijd.
De omstandigheden waren niet al te
best omdat het vanaf de warming-up
stevig regende. Het veld was bespeel-
baar al werd het gaandeweg de wed-
strijd wat gladder.
Na een sterk begin van Mariënveld
was het Ratti dat beter veldspel liet
zien, zonder grote kansen te creëren.
Mariënveld was vooral in de unter ge-
vaarlijk.
De 0-0 ruststand gaf de verhoudingen
goed weer, al had er qua veldover-
wicht voor Ratti meer ingezeten en
had ook Mariënveld een paar goede
mogelijkheden gehad.
Direct na het rustsignaal riep de
scheidsrechters beide aanvoerders bij
zich en gaf aan de wedstrijd niet uit te
willen spelen omdat de omstandighe-
den gevaarlijke situaties op zouden
kunnen leveren. Beide ploegen had-
den graag doorgespeeld maar moes-

R a t t i ten het doen met het oordeel van de
leidsman. 
De tweede helft zal daardoor later af-
gewerkt moeten worden.

UITSLAGEN
27 feb: Ratti 5-Haaksbergen 4 afgelast,
Ratti C1GD-DCS C3D 0-2, Ratti E2G-Ze-
los E6 7-2, Ratti F1G-SBC '05 F2 1-5, Hal-
le B1-Ratti B1GD afgelast, Gazelle
Nieuwland D3G -Ratti D1G afgelast,
Warnsveldse Boys E4-Ratti E1G 2-0
28 feb: Ratti 1-Marienveld 1 0-0 gest.,
Ratti 4-DEO 3 60059 afgelast, Ratti
DA1 -Meddo SC DA1 afgelast, Hector 3-
Ratti 2 afgelast, Be Quick Z. 7-Ratti 3 af-
gelast.

PROGRAMMA
06 maart: Ratti C1GD-Pax C3D, Ratti
E2G-Oeken E3G, Ratti F1G-Vorden F5,
Ratti 2-Ruurlo 4, Ratti 3-Vorden 6, HSC
'21/Carparc 12-Ratti 5, Longa '30 B5-
Ratti B1GD, FC Zutphen D4 -Ratti D1G
Halle E1-Ratti E1G.
07 maart: Wolfersveen 1-Ratti 1, Neede
6-Ratti 4, Varsseveld DA2 -Ratti DA1.

Deze muzikanten spelen of zingen  tij-
dens de kerkdiensten bij het thema
van de dienst passende muziek. Deze
muzikanten hebben vaak nog een an-
der muzikaal leven. Sommigen spelen
in een harmonieorkest of bigband en
weer anderen zingen graag popmu-
ziek of klassieke muziek. Tijdens dit
koffieconcert laten zij iets van die
kant horen. Zo is een boeiend pro-

gramma ontstaan met een mix van
klassieke-, pop-, religieuze- en gelm-
proviseerde muziek. Bach naast Leo-
nard Cohen en Antonin Dvorák naast
Bette Midler.

Medewerking verlenen het koperen-
semble Sursum Corda, de zangeres Jo-
anne Lam, marimbaspeler Geert Jan
Dijkerman, organiste Mirjam Berend-
sen, saxofonist-klarinettist Henny
Blaak, trompettist Dick Boerstoel, pia-
nist-dirigent Kees van Dusseldorp, gi-
tarist Piet Piersma  en het kleinkoor
Cantores Antoni. Het concert wordt
gepresenteerd door Sabine Blaak. De
toegang tot het concert is gratis even-
als de koffie die voorafgaande aan het
concert wordt geschonken.

Koffieconcert kerkmusici
Dorpskerk
Vorden - De muziekcommissie van
de Dorpskerk Vorden organiseert
op zondagmorgen 14 maart a.s.een
koffieconcert in de Dorpskerk in
Vorden. Dit concert wordt gegeven
door muzikanten die regelmatig
meewerken aan de kerkdiensten in
de Dorpskerk

Voorheen, 20-25 jaar terug, bestond
de fysiotherapie vooral uit een 1 op
1 contact van fysiotherapeut en pa-
tiënt/cliënt in een behandelkamer.

De patiënt was meestal door huis-
arts of specialist verwezen ter be-
handeling van een bepaalde klacht
of voor nabehandeling na een ope-
ratie.  Tegenwoordig wordt er veel
vaker in groepen in zalen gewerkt
met bepaalde bewegingsprogram-
ma's, welke zijn afgestemd op be-
paalde doelgroepen. Die doelgroe-
pen kunnen bijvoorbeeld zijn sa-

mengesteld uit mensen met hart- of
met longproblemen. Ook is er veel
meer aandacht voor fitnesspro-
gramma's om de conditie te optima-
liseren. 
Wil men graag meer weten over dit
boeiende beroep dat nog volop in
ontwikkeling is, dan is men van har-
te welkom, ook niet-leden, in ge-
bouw Withmundi te Wichmond.

Wichmond-Vierakker

Oecumenische vrouwen groep
Wichmond - Woensdagavond 3
maart zal dorpsgenote en fysio-
therapeute Marga Leerkes vertel-
len over haar vak en de ontwik-
kelingen daarin.

Deze muzikanten zullen in wisselen-
de samenstellingen een breed reper-
toire aan muziek ten gehore brengen.
Tot ziens, tot zaterdag 13 Maart bij "De
Herberg" in Vorden.

TOPPERS bij "De Herberg"

Zaterdag 13 Maart zal er voor de
vierde keer bij "De Herberg" in Vor-
den weer een grandioze show door
de "Vordense Toppers" worden ver-
zorgd. Het middelpunt van deze
show zal het optreden van 25 Vor-
dense top muzikanten zijn !!

www.webpaper.nl

Foto’s uit deze uitgave

bekijken en downloaden?
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7 maart 2010 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG in VORDENKOOPZONDAG in VORDEN

1 Bruna

2 Hema

3 Sfeer van Josephine

4 Meeks Meubelen

5 MD Meubelen

6 Top1Toys Sueters

7 Roosenstein Quality Wear

8 Visser Mode

9 Fashion Corner

10 Helmink Meubelen

11 Etos Barendsen

12 Yvonne's Jeugdmode

13 Profile Bleumink

14 Tuunte Fashion

15 Fixet Barendsen

Eetcafe de Slof
Hotel Restaurant de Gravin van Vorden
Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan

Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Restaurant De Herberg
Restaurant Olde Lettink

De Vordense ondernemers:

De Vordense horecaondernemers:

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26

Nieuw
VOORJAARSCOLLECTIE 2010
kom kijken op zondag 7 maart

Boys
g-star, pepe,

scotch & soda,
PME, cast iron

Girls

dept, only,
g-star, pepe 

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Zondag Open HuisZondag Open Huis bij Helmink Meubelen
ZONDAG 7 MAART OPEN VAN 12 - 17 UUR

Bij Helmink kunt u kennis maken met de nieuwe voorjaars-
trends in wooncomfort. Onze collecties meubelen en slaap-

kamers bieden weer volop comfortabel leefgenot. En u kunt
lekker ontspannen proefzitten in onze speciale relaxfauteuil-

studio met een royaal assortiment fauteuils van o.a. Easysit,
Cosyform en Zero Stress. Leverbaar in diverse leder- en stof-

kwaliteiten en aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

E
J.W

H e l m i n k

Relaxfauteuil Varia 
Handverstelbaar. Leverbaar 
in div. kleuren leer.
                                  Nú799.-

Bank Nouvelle
2,5-zits in stof  vanaf 959.-
Ook leverbaar in leer en als 3-zits,
fauteuil en in hoekopstelling.

KOOPZONDAG 7 MAART
11.00 - 17.00 uur



7 maart 2010 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG in VORDENKOOPZONDAG in VORDEN

7 maart 2010 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG in VORDENKOOPZONDAG in VORDEN

Koopzondag met modeflitsen
7 maart

Op koopzondag 7 maart presenteren wij u de Visser

Mode Flitsen. Acht mannequins showen u op

informele wijze de nieuwe mode van o.a. EDC, Geisha,

Esprit, Maison Scotch, Bench, Juffrouw Jansen, Sand-

wich, Expresso, Bandolera, Just B. en nog veel meer.

Shows om
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Burg. Galleestraat 9
Vorden
Tel. (0575) 55 13 81 www.visser-mode.nl

   

  
 

NIEUWE COLLECTIE
EXCLUSIEVE MODELLEN 

Vanaf  nu in de showroom, 
26 exclusieve modellen alleen maar 

verkrijgbaar bij Profile De Fietsspecialist! 
Modellen van Gazelle, Batavus en Sparta
die vele malen goedkoper zijn  dan de 

reguliere collectie bij deze merken.
Maar ook o.a onze huismerken Altra 

en Avancer waaronder een mooie
nieuwe E-Bike van Altra voor 

€ 1399!!

 

€549,-
van €649

  499,-
van € 499.-

voor 

€ 429,-

2.149-

Van € 2349.- 
       voor 
 

van € 1699,-
voor  

€1599,-

 
VAN 849,- 

VOOR 

€749,-

Dealer van  BATAVUS - SPARTA - AVANCER - ALTRA - GAZELLE - MULTICYCLE - MERIDA 

Exclusief bij Profile 'de Fietsspecialist' elektrische fiets met
voor dames lage instap, 7 versnellingen Shimano Nexus, 
Shimano Rollerbrake voor en trommelrem achter,
automatische verlichting via accu, krachtige, in het frame
weggewerkte 11 Ah accu en XHP motor, aluminium frame,
verende voorvork, verstelbare stuurpen. 

* Betreft een gebruikte bakfiets

E-BIKE TESTEN? 
TIJDENS DE KOOPZONDAG BIJ PROFILE BLEUMINK VORDEN  

  ZONDAG 
7 MAART  

 

  
 

SPARTA ION GRN     

Exclusief bij Profile 'de Fietsspecialist' 
Klassieke omafiets met trendy prints op zadel en handvatten.
Met terugtraprem, stalen frame, batterijverlichting en Trelock slot. 

 

Exclusief bij Profile 'de Fietsspecialist' Trendy fiets met
3 versnellingen Sram, terugtraprem, aluminium frame 
en batterijverlichting. 
 

BATAVUS OLD FASHION     

SPARTA LONDON  

Dorpsstraat 12 Vorden  / Spittaalstraat 34 Zutphen          www.profilebleumink.nl

Exclusief bij Profile 'de Fietsspecialist'
Sportieve, lichtgewicht aluminium hybride fiets met 
21 versnellingen Shimano Acera/Alivio, Rollerbrake voor en achter, 
verende voorvork, verende zadelpen en Trelock slot. 

BATAVUS ZARAGOZA  

Exclusief bij Profile 'de Fietsspecialist' Sportieve fiets met 
8 versnellingen Shimano Nexus, Shimano naafdynamo, 
Rollerbrake voor en achter, aluminium frame, verende voorvork,
verstelbare stuurpen en AXA slot.
 

BATAVUS TOLEDO  

Exclusief bij Profile 'de Fietsspecialist' elektrische fiets 
met voor dames lage instap, 7 versnellingen Shimano
Nexus, afneembare 10 Ah Protanium accu,
aluminium frame, V-brake voor, Rollerbrake achter,
verende voorvork, verstelbare stuurpen en Trelock slot.. 

BATAVUS VOLTA SPIRIT 

van € 899,-
voor 

€ 799,-

€495,-

Veilig en luxe, met extra grote display 
en handige tiptoetsbediening

met groene huif , leuk om de 
kids in te vervoeren en handig 
voor de booschappen. 

iedereen er mee uit de voeten kan. 

BAKFIETS

Van € 949,-
     voor 

VORDEN   12.00 TOT 17.00
 

Slechts 1 exemplaar b
eschikbaar !!

*

NIEUWE COLLECTIE
EXCLUSIEVE MODELLEN

Vanaf  nu in de showroom, 
26 exclusieve modellen alleen maar 

verkrijgbaar bij Profile De Fietsspecialist!
Modellen van Gazelle, Batavus en Sparta
die vele malen goedkoper zijn  dan de

reguliere collectie bij deze merken.
Maar ook o.a onze huismerken Altra

en Avancer waaronder een mooie
nieuwe E-Bike van Altra voor 

€ 1399!!
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• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

� �

14 maart is het Kunstzondag in Vorden. 

Haal de flyer met deelnemers en de kunstroute bij de VVV Winkel in Vorden. 

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

Problemen met uw kunstgebit? 
De oplossing: het klikgebit! 
INFORMATIEDAG ZATERDAG 6 MAART A.S.

Ruim 1 miljoen Nederlanders ondervindt 

dagelijks hinder van hun kunstgebit: eten,

bijten, lachen, spreken en zoenen zijn niet 

vanzelfsprekend en kunnen een groot gevoel 

van onzekerheid geven. Door het slinken van 

de kaak in de loop der jaren heeft het 

kunstgebit niet meer voldoende steun en 

blijft het niet op zijn plaats zitten. Met name 

in de onderkaak hebben dragers van een 

kunstgebit hiervan een hoop last. 

Herkent u deze problemen? Maakt u dan 

eens een vrijblijvende afspraak bij een tand-

protheticus. Hij kan u het beste advies 

geven over uw kunstgebit. Als de tandpro-

theticus constateert dat implantaten een 

oplossing voor uw problemen kunnen zijn 

verwijst hij, in overleg met u, door naar de 

tandarts-implantoloog. De implantoloog 

plaatst de implantaten onder plaatselijke 

Datum: Zaterdag 6 maart 2010

Tijd: 10.00 tot 15.00 uur

Locatie: Tandprothetische 
Praktijk J. Riefel

 Koningsweg 26A
7255 KR  Hengelo Gld.
Tel. 0575 - 46 44 33

hele dag implantoloog
 aanwezig

Tandprothetische Praktijk Julia Riefel 

werkt met de nieuwste technologieën. 

Loopt u voor advies over uw kunstgebit 

vrijblijvend binnen; de thee en koffie 

staan klaar!

Tot zaterdag 6 maart. 

Georganiseerd door 

Tandprothetische Praktijk Julia Riefel.

verdoving in de kaak, waarna ze een aantal 

weken moeten inhelen in het bot. Uw kunstge-

bit mag u blijven dragen. Op de implantaten 

wordt door de tandprotheticus een staafje of 

drukknop bevestigd.

In het kunstgebit wordt tevens een houder 

bevestigd en hierdoor klikt het gebit op zijn 

plaats en blijft daar gedurende de hele dag 

stevig zitten. In schaterlachen uitbarsten, 

een appel of nootjes eten, wordt weer 

mogelijk. Een vastzittend gebit geeft een 

hoop zekerheid. Leeftijd speelt geen rol bij het 

plaatsen van een klikgebit op implantaten; of u 

nu 30 of 80 jaar bent.

Indien de zorgverzekeraar van mening is dat 

de behandeling noodzakelijk is dan wordt 

het klikgebit vanuit de basisverzekering

vergoed. Hieraan is maximaal een eigen 

bijdrage van circa  250,- aan verbonden. 

Naast de mogelijkheden van een klikgebit op 

implantaten, zijn er met implantaten tal van 

mogelijkheden voor reconstructies van het 

gebit. Mist u bijvoorbeeld één of enkele 

tanden dan kunnen implantaten ook een 

mooie oplossing bieden! Hierover kan de aan-

wezige tandarts-implantoloog u nader infor-

meren.



Ieder najaar organiseert de ge-
meente samen met dorpsbelangen-
organisaties een schoonmaakactie
om de bebouwde kom te ontdoen
van zwerfvuil. Vorig najaar vroegen
we ook de Bronckhorster scholen
mee te doen aan deze actie om de
kinderen zo bewust te maken van
het belang van een schoon Bronck-
horst en het goed omgaan met afval
op straat. 17 scholen, in totaal 900
leerlingen, deden in de week van 21
t/m 25 september 2009 mee. Aan
hun deelname hadden we een spe-
ciale prullenbakontwerpwedstrijd
gekoppeld. Een goede suggestie van
de Zelhemse Dorpsraad, die de ge-
meente graag oppakte. We vroegen
de kinderen een mooie prullenbak te
ontwerpen en van het voorstel van

de winnaar zou een echte prullenbak
worden gemaakt die bij de deelne-
mende scholen komt te staan. De
leerlingen waren geheel vrij in hun
ontwerp. Een jury onder leiding van
wethouder Baars koos op basis van
de ingezonden ontwerpen onlangs
de schets van Niels Vriezen van de
openbare school Jan Ligthart in Zel-
hem als winnaar. Het bedrijf VCP
Streetcare in Zelhem produceerde
op basis hiervan een prullenbak.
De uitreiking van deze eerste bijzon-
dere prullenbak was op 22 februari
jl. bij de Jan Ligthartschool in Zel-
hem. Daar is de prullenbak geza-
menlijk onthuld door wethouder
Baars en Niels Vriezen en overhan-
digd aan zijn school. De andere 16
scholen die mee hebben gedaan met

de schoonmaakactie krijgen de
nieuwe prullenbak binnenkort ook
voor op hun schoolplein.

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 9, 2 maart 2010

Op 3 maart a.s. staan in Nederland
de gemeenteraadsverkiezingen op
het programma. Voor Bronckhorst
zijn dit de eerste verkiezingen sinds
de herindeling, nu bijna vijf jaar ge-
leden. De eerste jaren stonden voor-
al in het teken van wennen, eenheid
vormen, naar elkaar toe groeien. Nu
is het moment aangebroken om de
koers voor de komende tijd te bepa-
len. Door nu te stemmen beslist ú
mee aan hoe het de komende vier
jaar gaat in onze gemeente!

Aanloop naar de verkiezingen
In de aanloop naar de verkiezingen
vonden diverse activiteiten plaats,
zoals publicaties op de gemeentepa-
gina's, een gezamenlijke plakactie
van campagneposters door politieke
partijen en een goed bezocht verkie-
zingsdebat, waarin de partijen hun
standpunten uiteenzetten.

Verkiezingsdebat op 24 februari jl.

Stemmen op 3 maart 2010
Op 3 maart kunt u vanaf 07.30 uur
uw stem uitbrengen op één van de
stembureaus in Bronckhorst. Meer
informatie over de locaties van de
stembureaus, iemand anders mach-
tigen, kandidatenlijsten en diverse
handige links vindt u op
www.bronckhorst.nl onder Gemeen-
teraadsverkiezingen 2010. Voor-
waarde om te kunnen stemmen is
wel dat u een geldig identiteitsbewijs

en een stempas
heeft. Ook als u
iemand anders
machtigt om na-
mens u te stem-
men, heeft de ge-
volmachtigde een
kopie van uw legi-
timatiebewijs no-
dig. Controleer
daarom de geldigheid van uw legiti-
matiebewijs en neem deze mee op
3 maart!

Verkiezingsavond
De stembureaus sluiten om 21.00
uur, waarna de stemmen worden
geteld. De gemeente maakt van het
tellen van de stemmen een feestje
en nodigt u allen uit aanwezig te zijn
bij de live uitgezonden verkiezings-
avond, in de raadzaal van het ge-
meentehuis vanaf 21.00 uur.

Gedurende deze feestelijke avond
presenteert burgemeester Aalde-
rink steeds de tellingen per vijf
stembureaus. Als alle stemmen ge-
teld zijn, maken wij de uiteindelijke
uitslag voor Bronckhorst bekend. 

De verkiezingsavond wordt tot 24.00
uur live uitgezonden door Radio Ide-
aal en is de volgende dag op Ideaal tv
te zien. U kunt ook op www.bronck-
horst.nl kijken

Gemeenteraadsverkiezingen
Bronckhorst 2010

Laat ook uw stem gelden!

Verkiezingsavond Bronckhorst 
U bent van harte welkom op 3 maart in het gemeentehuis!

Burgerjaarverslag:

2009 in een
notendop

Als bijlage bij deze editie van Con-
tact treft u het burgerjaarverslag
2009 van de burgemeester aan.
Hierin legt hij verantwoording aan
u af over onze beleidskeuzes, de
kwaliteit van de dienstverlening
van de gemeente en over de wijze
waarop we u als inwoners betrek-
ken bij de besluitvorming. Het
geeft ook een overzicht van aller-
lei activiteiten waar we in 2009 als
gemeente mee bezig zijn geweest.

Met het verslag hopen we u inzicht
te geven in het wel en wee van on-
ze unieke gemeente. Veel leesple-
zier!

Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woonomge-
ving. Iedereen wil in een schone om-
geving wonen of recreëren en zwerf-
afval bederft dat plezier. Terwijl de
oplossing eigenlijk heel simpel kan
zijn door met elkaar af te spreken
om het afval daar te brengen waar

het hoort, in de afvalbak, én zich aan
die afspraak te houden. Maar de
praktijk pakt helaas vaak anders uit. 

Het beleid van de gemeente is ge-
richt op het stimuleren van initiatie-
ven en deelname van de inwoners
als het gaat om bijvoorbeeld het

schoonhouden van de eigen leefom-
geving. Wij faciliteren en ondersteu-
nen daarom de zwerfvuilacties van
de diverse organisaties binnen de
gemeente door het beschikbaar
stellen van o.a. afvalknijpers, werk-
handschoenen en vuilniszakken. Op
20 maart a.s. houden de Wildbe-
heereenheden Hengelo, Hummelo,
Steenderen, Zelhem, de Werkgroep
Zwerfvuildag Vorden en de Stichting
Wandelpaden Hummelo en Keppel
weer een zwerfvuilschoonmaakactie
voor het buitengebied. 

Aanmelden
Vrijwilligers die op 20 maart a.s. wil-
len schoonmaken, kunnen zich via
de hiernaast aangegeven contact-
personen aanmelden. Dit kan t/m 12
maart a.s. De gemeente zorgt ervoor
dat voor alle deelnemers de beno-
digde materialen aanwezig zijn om
veilig schoon te kunnen maken.

Voor het schoonmaken van: 
• het buitengebied van Hummelo en

Keppel, contactpersonen: de heer
B. Veldhuizen, tel. (06) 13 16 12 30
en de heer G.F.C. van Heusden, tel.
(0313) 47 20 42 

• het buitengebied van Hengelo
(Gld), contactpersoon: de heer
H.W. Toonk, (0314) 62 33 04 

• het buitengebied van Vorden/
Kranenburg, contactpersoon
mevrouw R. van Vleuten, (0575)
55 33 57 

• Wichmond/Vierakker, contactper-
soon: de heer J. Rietman, (0575)
44 19 99

• het buitengebied van Steenderen,
contactpersoon: de heer M. La-
mers, (0575) 44 12 44

• het buitengebied van Zelhem, con-
tactpersonen: de heer E. Colen-
brander, (0314) 62 52 67 en de
heer G. Abbink, (0314) 62 19 98.

Vindt u het ook belangrijk in een
mooie, schone omgeving te
wonen? Doe dan mee aan de
zwerfvuilschoonmaakactie op
20 maart! Vele handen maken
immers licht werk! Opgeven kan
nog t/m 12 maart a.s.

Bronckhorst buitengewoon schoon

Zwerfvuilschoonmaakactie op 20 maart a.s.

Daar werkt u toch ook aan mee…

Niels Vriezen uit Zelhem wint prullenbakontwerpwedstrijd

Jan Ligthartschool kreeg eerste prullenbak



De gemeente heeft een subsidiebe-
leid op basis waarvan diverse orga-
nisaties jaarlijks recht hebben op
subsidie. Bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, muziekverenigingen en ou-
derenorganisaties kunnen een bij-
drage van de gemeente krijgen. Om
voor zo'n waarderingsubsidie in
aanmerking te komen, moeten or-
ganisaties vóór 1 mei voorafgaand
aan het jaar waarvoor subsidie
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente.
Dit betekent dat uw 'Aanvraag sub-
sidie 2011', vóór 1 mei 2010 inge-
diend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid en de -
verordening van de gemeente op
www.bronckhorst.nl (onder Infoba-
lie � Zorg en welzijn � Subsidiebe-
leid). Hier kunt u bekijken of uw or-
ganisatie recht heeft op subsidie.
Het beleid is ook in te zien bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. De
beleidsstukken zijn daar tegen bet-
aling verkrijgbaar.

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

vullen van de aanvraag vindt u op het
aanvraagformulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk op 31 de-
cember 2010.

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

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidiebe-
dragen maken wij gebruik van sub-
sidieplafonds. Deze plafonds worden
bepaald na het vaststellen van de
gemeentelijke begroting in de ge-
meenteraad in november 2010. De
subsidieplafonds worden dan ook
bekend gemaakt op de website van
de gemeente en op deze gemeente-
pagina's.  

Financiële situatie gemeente
De komende jaren krijgt de gemeen-
te te maken met lagere inkomsten
via het gemeentefonds en de bouw-
leges. De kosten gaan met name op
het gebied van de sociale uitkerin-

gen naar verwachting toenemen. Dit
betekent dat wij de komende jaren
moeten bezuinigen om te komen tot
een sluitende begroting. Op voor-
hand worden geen bezuinigings-
maatregelen uitgesloten, waardoor
dit ook gevolgen kan hebben voor de
hoogte van de subsidie aan uw orga-
nisatie. Wij verzoeken u zich voor te
bereiden op een dergelijke situatie
en zo mogelijk andere inkomsten-
bronnen te onderzoeken. 

Vragen
Voor vragen over uw subsidieaan-
vraag 2011 kunt u contact opnemen
met mevrouw A. Koster van de ge-
meente, tel. (0575) 75 02 50, of mail-
en naar a.koster@bronckhorst.nl.

Op 19 en 20 maart a.s. wordt weer
de landelijke vrijwilligersactie ge-
houden. U kent het wellicht als Ma-
ke A Difference Day (MADD), maar
vanaf 2010 is er een nieuwe naam:
NL DOET. Deze actie zet vrijwilli-
gerswerk in de schijnwerpers en
activeert tienduizenden Nederlan-
ders om een dag(deel) de handen uit
de mouwen te steken voor een goed
doel: sociaal Nederland. Wat doet u
op 19 en 20 maart? 

Wij nodigen u van harte uit om deel
te nemen aan NL DOET en ook uw
vrienden en kennissen aan te moe-
digen om een leuke klus te doen
voor een ander mens. Overal is wel
een klus die nog geklaard moet wor-
den en waarvoor handen nodig zijn.
Namens de gemeente doen in ieder
geval collegeleden mee aan een ac-
tiviteit. De afgelopen periode hebben
wij onder andere maatschappelijke
of vrijwilligersorganisaties, stichtin-
gen en verenigingen gevraagd klus-
sen door te geven en daar is het vol-
gende uitgekomen:

Vrijdag 19 maart
• Zorgcentrum De Bleijke in Henge-

lo heeft voor hun eigen bewoners,
maar ook voor mensen uit de om-
geving, dagopvang. Op vrijdagmid-
dag is de feestelijke opening van
NL DOET in Bronckhorst in De
Bleijke. Eén van de Bronckhorster
collegeleden organiseert dan sa-
men met vrijwilligers een feeste-

lijke bingo. Deze middag is er ook
de mogelijkheid om te schilderen
en komt er een muziekoptreden
met meezingliedjes. Wij zoeken
voor deze bijzondere middag een
aantal vrijwilligers die de bewo-
ners en bezoekers kunnen onder-
steunen tijdens de activiteiten

• Puur Natuur is een werkatelier in
Hengelo voor mensen met een
verstandelijke beperking en een
verkooppunt van eigengemaakte
artikelen. Bij Puur Natuur hebben
ze ongeveer vijf of zes vrijwilligers
nodig voor onder andere huishou-
delijke klussen, folders uitdelen
en het uit elkaar halen van houten
kisten in de tuin

• Woonzorgcentrum De Wehme in
Vorden biedt huisvesting, verzor-
ging, verpleging en begeleiding
voor mensen die niet meer zelf-
standig kunnen wonen. Op 19
maart van 14.30 tot 16.30 uur wil-
len ze graag een Oud Hollandse
spellenmiddag organiseren voor
de bewoners met behulp van een
aantal vrijwilligers 

Zaterdag 20 maart
• De 'Ars-Longa' tuin in Drempt is

een tuin waar iedereen welkom is
om van de heerlijke plek te genie-
ten. Om dit bij te kunnen houden,
hebben zij tien vrijwilligers nodig
die wat snoei- en opruimwerk wil-
len doen in de tuin

Vrijdag en/of zaterdag
• Bij meerdere mensen in onze ge-

meente lukt het niet meer om de
grotere klussen in de tuin uit te
voeren. Voor de vrijdag of zaterdag
zoeken we voor locaties in Steen-
deren, Wichmond en Vorden vrij-
willigers om deze klus aan te pak-
ken. De adressen zijn bij de ge-
meente bekend

• Kampeerboerderij Groot Zande in
Hummelo ontvangt onder andere

scholen en verenigingen die iets
minder te besteden hebben. Om
dit te kunnen waarmaken, hebben
zij zes vrijwilligers nodig om het
bos op te ruimen zodat er bosspe-
len voor de kinderen gemaakt
kunnen worden

• Biozorgkwekerij De Stek is een
zorgkwekerij in Zelhem waar
mensen met een  lichamelijke
en/of verstandelijke beperking
een waardevolle dagtaak vinden.
De biozorgkwekerij heeft vier vrij-
willigers nodig voor het timmeren
van een omheining voor de dieren

• Stichting Vlindertuin Vorden zoekt
voor verschillende tuinklussen
twee tot vier vrijwilligers 

Er is vast een klus bij die u kunt
doen. Doet u mee? Wij hopen op
een grote deelname!
Opgeven kan tot 10 maart a.s. door
een formulier in te vullen op
www.bronckhorst.nl onder Actueel
� Actuele informatie � Nieuwbe-
richten of bij M. van Staalduinen van
de afdeling ontwikkeling, via tel.
(0575) 75 02 50. Op onze website
vindt u ook meer informatie over de
vrijwilligersklussen bij u in de buurt.

Doet u ook mee aan een klus
op 19 of 20 maart a.s.
Laat uw sociale hart spreken

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

Mensen die willen trouwen in
Bronckhorst konden tot op heden
kiezen uit vijf locaties, te weten kas-
teel Keppel in Laag-Keppel, de ka-
pel in Bronkhorst, het gemeentehuis
in Hengelo, kasteel Vorden in Vor-
den en museum Smedekinck in Zel-
hem. De laatste tijd vragen steeds
meer mensen ons of het ook moge-
lijk is om te trouwen in een door hen
zelf gekozen locatie in de gemeente.
B en w besloten daar vorige week
mee in te stemmen. De raad beslist
eind maart over het plan. In Bronck-
horst kunnen paren dan ook trou-
wen in een locatie naar keuze. Hier-
aan zijn enkele voorwaarden ver-
bonden. Zo mag de plechtigheid niet
in de openlucht of in een woning
plaatsvinden, maar bijvoorbeeld wel
in een horecagelegenheid of cultu-
rele instelling. De gemeente wijst
een goedgekeurde, zelfgekozen lo-
catie op de gewenste datum voor
één dag aan als trouwlocatie. Aan
het trouwen in een zelfgekozen lo-
catie zijn extra kosten verbonden (75
euro), bovenop de normale gemeen-
telijke trouwkosten, die ca. 335 euro
voor een doordeweekse dag en ca.
615 euro voor de zaterdag bedragen
voor locaties buiten het gemeente-
huis. Huwelijken worden voltrokken
door buitengewone ambtenaren van
de burgerlijke staat. De gemeente

heeft een aantal van deze ambtena-
ren in dienst. Het kan echter zijn dat
u een buitengewone ambtenaar van
de burgerlijke staat kent uit een an-
dere gemeente en deze graag uw
huwelijk wilt laten voltrekken. Ook
die mogelijkheid wil de gemeente
gaan bieden. Huwelijken in Bronck-
horst kunnen plaatsvinden van
maandag t/m zaterdag tot 17.00 uur.
Op maandagochtend kunnen paren
kosteloos in het huwelijk treden om
09.00 of 09.30 uur. Kosteloos trou-
wen kan alleen in het gemeentehuis.

Trouwen in Bronckhorst in locatie naar

keuze binnenkort mogelijk

Voor het inzamelen van onder
meer glas, kleding, drankpakken
en kunststof verpakkingen heeft de
gemeente in iedere kern milieu-
parkjes ingericht. Alleen de kern
Vorden beschikt over twee milieu-
parkjes. Hengelo en Zelhem heb-
ben er ieder één en gebleken is dat
dit te weinig is. U levert meer afval
in dan er op dit moment capaciteit
is. Vanzelfsprekend zijn wij erg blij
dat u inmiddels veel afval geschei-
den aanbiedt. Om dit te blijven sti-

muleren, hebben wij besloten aan
de Sarinkkamp in Hengelo en aan
de Stikkenweg in Zelhem nieuwe
milieuparkjes aan te leggen. De
kosten hiervoor bedragen 45.000
euro. Dit bedrag is inmiddels ver-
rekend in de afvalstoffenheffing
2010. De gemeente overlegt met de
aanwonenden in Zelhem en Hen-
gelo over de aanleg. We willen het
parkje in Zelhem op korte termijn
plaatsen en die in Hengelo komt
naar verwachting in het najaar.

Nieuwe milieuparkjes in Hengelo en

Zelhem

Inwoners van Vorden
en andere belangstel-
lenden zijn van harte
welkom om de plan-
nen voor de locatie
aan de Ruurloseweg-
Enkweg in Vorden te
komen bekijken. De
gemeente Bronck-
horst wil op deze lo-
catie grondgebonden
woningen, onder an-
dere starterswonin-
gen,  realiseren en
enkele appartemen-
ten voor GGNet. Hier-
voor organiseren we
een inloopavond op 8
maart a.s. van 19.30
tot 21.30 uur in hotel
Bakker in Vorden. 

Tijdens deze avond krijgt u een in-
druk van het ontwerpbestemmings-
plan, de inrichtingsschets, het
bouwprogramma en de beoogde
beeldkwaliteit. De ontwikkelaar
Esprit management b.v. geeft een
toelichting op het voorlopig ontwerp
van de woningen. De gemeente be-
gint in een later stadium met de uit-
gifte van vier bouwkavels voor parti-
culier opdrachtgeverschap. Verte-
genwoordigers van de gemeente, de
stedenbouwkundige en de ontwikke-

laar zijn aanwezig om vragen te be-
antwoorden. Ook is het mogelijk een
zienswijze op de plannen te geven.
De gemeente streeft ernaar het ont-
werp van dat bestemmingsplan van-
af 18 maart a.s. ter inzage te leggen.
Hierover leest u later meer op deze
gemeentepagina's en onze website.
Voor meer informatie over het ont-
werpbestemmingsplan kunt u con-
tact opnemen met de heer H. Anne-
velink van de afdeling Dienstverle-
ning, via tel. (0575) 75 02 50.

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmings-

plan Ruurloseweg-Enkweg in Vorden

op 8 maart a.s.



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 (bij-
voorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

De gemeente en de provincie heb-
ben enige tijd geleden gekozen voor
een westelijke rondweg om Hum-
melo. Het voorontwerp bestem-
mingsplan is nu bijna klaar en de
verwachting is dat deze in april ter
inzage komt. De planning is verder
dat de gemeenteraad het bestem-
mingsplan eind van dit jaar vast-
stelt. 

Voor de landschappelijke inpassing
van de rondweg zijn verschillende
maatregelen verwerkt ter verster-
king van het gebied. Hiervoor is een
basisvariant en een plusvariant ont-
wikkeld. Bij de basisvariant gaat het
om werkzaamheden op gronden van
de provincie, gemeente en/of water-
schap. Bij de plusvariant gaat het
om het uitvoeren van werk op perce-
len van particulieren. Deze plusva-
riant wordt in ieder geval meegeno-
men in een gebiedsproces voor
Hummelo. In het voorontwerp be-
stemmingsplan wordt daarnaast re-
kening gehouden met compensatie

van verlies aan natuur. De varianten
voor de landschappelijke inpassing
van de rondweg zijn op 10 februari jl.
besproken in de klankbordgroep,
waarin diverse groeperingen uit
Hummelo en omgeving zijn verte-
genwoordigd.

Definitief ontwerp rondweg N314
Hummelo gereed
De provincie Gelderland heeft het
definitief ontwerp voor de N314
Hummelo afgerond. Een driedimen-
sionele visualisatie van het wegont-
werp is voor iedereen te bekijken via
www.gelderland.nl/n314. Het weg-
ontwerp is onder andere gebaseerd
op de streekplanherziening die vorig
jaar door Provinciale Staten is vast-
gesteld. Tegen deze herziening loopt
nog een beroepsprocedure bij de
Raad van State. De behandeling van
dit beroep wordt omstreeks juni
2010 verwacht. Het ontwerp be-
stemmingsplan wordt ter inzage ge-
legd na een positieve uitspraak van
de Raad van State.

Voortgang bestemmingplan

rondweg Hummelo
Voorontwerp bestemmingsplan bijna gereed,

ontwerp provincie is gereed

Op 25 februari jl. vergaderde de ge-
meenteraad, voor de laatste keer in
de huidige samenstelling. De verga-
dering werd bijgewoond door o.a.
een aantal speciale gasten van de
raad. Deze keer waren dat jongeren
die door de raadsfracties waren uit-
genodigd. Zij kregen voor aanvang
van de vergadering van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad, het raadswerk en de
komende vergadering. 

Tijdens de raadsvergadering is on-
der andere gesproken over de vol-
gende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Zelhem Dorp

De raad stelde dit bestemmings-
plan gewijzigd vast. In het plan
staan regels die reële (bouw)mo-
gelijkheden bieden voor de (be-
staande) bestemmingen (bijvoor-
beeld wonen, bedrijf, agrarisch,
detailhandel, kantoor, recreatie
etc.) in de bebouwde kom van
Zelhem 

• Evaluatie nieuwbouw gemeen-
tehuis
De raad sprak lovende woorden
over de voltooiing van de nieuw-
bouw binnen één raadsperiode.
De komende tijd moeten nog
enkele puntjes op de i gezet
worden. Voor een definitieve con-
clusie wacht de raad de eindeva-
luatie in juni 2010 af.

• Nieuwe gemeenschappelijke re-
geling Veiligheidregio Noord-
en Oost Gelderland

Als gevolg van de inwerkingtre-
ding van de nieuwe Wet veilig-
heidsregio's en ontwikkelingen
in de veiligheidsregio Noord-
en Oost Gelderland (waar
Bronckhorst onder valt), met
name op het gebied van brand-
weerzorg, is een nieuwe gemeen-
schappelijke regeling nodig. De
raad stemde met de regeling in.  

• Financiële bijdragen voor
ver- of nieuwbouw van
dorps(buurt)huizen en
kulturhusen
De raad stelde met algemene
stemmen dit beleid vast en een
budget van 75.000 euro beschik-
baar voor ver- of nieuwbouwplan-
nen van dorpshuizen/kulturhu-
sen, waaraan de provincie een bij-
drage wil leveren. De provincie
heeft hiervoor een subsidiepot,
maar stelt voor het verlenen van
een subsidie vaak als voorwaarde
dat ook de gemeente bijdraagt in
de kosten van de (ver)bouw.

Voor alle informatie over de on-
derwerpen die besproken zijn tij-
dens de vergadering verwijzen wij u
naar de website van de gemeente

(onder Bestuur en organisatie �
Vergaderstukken � Gemeenteraad.
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 31 maart 2010.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), optocht, aubade, kindervrijmarkt en kinderspelen i.v.m. Koninginnedag, afslui-

ten Spalstraat, tussen de Ruurloseweg en Het Iekink, Kerkstraat en parkeerplaatsen bij De
Spannevogel, Expert, Achterhoeks museum '40-'45 en Kerkstraat, 30 april 2010 van 09.00 tot
18.00 uur, Oranjecomité Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), afsluiten van gedeelte van de Marktstraat en parkeerterrein aan de Kerkstraat
i.v.m. verteranendag, 5 mei 2010 van 08.00 tot 19.00 uur, stichting Achterhoeks museum
'40-'45

• Hengelo (Gld), houden loterij, 12 en 13 maart 2010, chr. muziekvereniging Crescendo
• Steenderen, nabij J.F. Oltmansstraat 5 en op Burg. Buddingplein, 5 mei 2010, festiviteiten

i.v.m. bevrijdingsdag o.a. met live muziek  van 14.00 tot 20.30 uur, ontheffing art. 35 Drank-en
Horecawet van 14.00 tot 21.00 uur, café/hotel Heezen

• Steenderen, nabij J.F. Oltmansstraat 5, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2010
van 11.00 tot 20.30 uur i.v.m. viering Koninginnedag, café/hotel Heezen

• Vorden, 27 juni 2010, wielerronde over een afgesloten parcours van 12.45 tot 16.45 uur, afslui-
ten Industrieweg, Handelsweg, Ambachtsweg en Kerkhoflaan van 11.30 tot 17.00 uur, RTV
Vierakker-Wichmond

• Wichmond, 15 mei 2010, wielerronde over een afgesloten parcours van 15.00 tot 19.30 uur, af-
sluiten Baron v/d Heijdenstraat, Dorpsstraat, Hackforterweg, gedeelte Baakseweg en gedeelte
Lankhorsterstraat van 13.15 tot 19.45 uur, RTV Vierakker-Wichmond

Aanvragen

• Zelhem, afsluiten Brinkweg ter hoogte van nummer 15A i.v.m. oefeningen van een professio-
nele trailrijder tijdens de open dag, 28 maart 2010, Engbers motors B.V.

• Zelhem, sporthal De Pol, internationaal folkloristisch dansfestival van 7 t/m 11 juli 2010 met op
10 juli 2010 optocht door diverse starten in centrum van Zelhem en afsluiten van de Markt
i.v.m. optocht van 12.00 tot 18.00 uur, plaatsen tijdelijke reclameborden op diverse locaties van
26 juni t/m 11 juli 2010, stichting internationaal folkloristisch dansfestival

• Zelhem, Markt, 29 april 2010, muziekfestival Nacht van Oranje van 20.30 tot 00.30 uur, afsluiten
van de Markt van 16.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes

• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 21A, aanbrengen van een reclamebord, Capuchon jeugdmode
• Hummelo, Dorpsstraat 18, aanbrengen van twee vlaggen aan de gevel, Esther hairfashion

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Halle-Nijmanweg 36B, bouwen schuur
• Halle, Oude Maatje 3, bouwen vier roedige schuurberg
• Hengelo (Gld), Beatrixlaan 3, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 3, plaatsen balkonhek
• Hoog-Keppel, Valkenbos 14, bouwen dakkapel
• Olburgen, Roggeland 1, veranderen gevel
• Vorden, Het Hoge 36, oprichten basisschool
• Vorden, Mosselseweg 1A, veranderen woning 
• Vorden, Wildenborchseweg 11, wijziging situering zwemvijver en bouw pergola
• Vorden, Wildenborchseweg 11, bouwen carport
• Zelhem, Brinkweg 34, vernieuwen garage/berging 
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 14J, veranderen gevel
• Zelhem, Hummeloseweg 57, bouwen kapschuur

Zoek je een leuke en uitdagende zomerbaan?
Voor het zomerseizoen van half april t/m half september 2010 zoeken wij voor onze gemeentelijke zwembaden 

zweminstructeurs en toezichthouders 
(20 – 36 uur (nr. BH/ 01)

Je geeft zwemlessen en begeleidt doelgroepactiviteiten. Verder houd je toezicht bij het recreatief zwemmen. Ook
andere voorkomende werkzaamheden op het zwembad, zoals schoonmaak en onderhoud behoren tot je taak.

WIJ VRAGEN:
Je bent in het bezit van één van de volgende diploma’s: beroepsopleiding zwemonderwijzer KNZB (oud), life-guard
zwembaden, zweminstructeur zwem ABC, zwemleider B, ALO, CIOS of gelijkwaardige opleiding. Je hebt een geldig
EHBO- en reanimatiediploma en bent bereid een vaardigheidstest zwemmend redden af te leggen. Je kunt ook reageren
als je binnenkort de gevraagde opleiding gaat afronden. Verder ben je klantgericht en heb je een flexibele en sportieve
instelling. Je bent bereid zijn om op wisselende tijden en in de weekenden te werken. 

WIJ BIEDEN:
Een leuke zelfstandige zomerbaan. Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal € 2.202,-
bruto per maand (schaal 4) of maximaal € 2.320,- bruto per maand (schaal 5) bij een 36-urige werkweek. Jouw aanstel-
ling regelen we via het uitzendbureau. 

INFORMATIE:
Wil je meer weten over de inhoud van het werk dan kun je contact opnemen met de heer W. Visser, via tel. (0575) 75 02
50. Wil je meer informatie over de procedure dan kun je contact opnemen met mevrouw C. Achterkamp, via tel. (0575) 75
02 50.

SOLLICITEREN:
Schriftelijke reacties kun je uiterlijk vóór 5 maart 2010, onder vermelding van het vacaturenummer BH/01, richten
aan b en w van Bronckhorst, ter attentie van de personeelsadministratie, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). Of per
e-mail: sollicitaties@bronckhorst.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Drank- en Horecawet 
• Vorden, Dorpsstraat 8, vergunning horecabedrijf, mevrouw T.T. Xiang, Z. Zhao en mevrouw

X.W. Zhang

Kapvergunningen 
Ontvangen op 17 februari 2010:
• Zelhem, Nijmansedijk 4, 2 berken
Ontvangen op 18 februari 2010:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 59, 64 bomen
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 102, 3 dennen, 1 berk, 1 hazelnoot, 2 notenbomen, 2 beuken, 1

eik, 3 berken en 1 onbekend
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 106, 2 berken, 8 hazelaars, 1 vlier, 3 eiken, 4 coniferen, 1 spar,

2 struiken, 3 kersen en 1 walnoot
Ontvangen op 19 februari 2010:
• Halle, Halle Nijmanweg 32, 1 beuk
• Hengelo (Gld), Prunusstraat 31, 1 prunus
• Hengelo (Gld), Varsselseweg, 1 eik

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 18 februari 2010:
• Baak, Wichmondseweg, tentfeest i.v.m. Achterhoeks lente feest, ontheffing art. 35 Drank- en

Horecawet, 20 maart 2010 van 20.00 tot 01.30 uur, horeca combinatie Baak
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Zelhem, Vorden, Wichmond, Achter-Drempt, Hummelo, Steende-

ren, Baak en Toldijk, plaatsen van driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Achterhoeks
lente feest, 6 t/m 21 maart 2010, horeca combinatie Baak

Verzonden op 19 februari 2010:
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats, wekelijks op dinsdagmorgen, 1 janu-

ari t/m 31 december 2010, Meulenbroek's fruithandel
• Vorden en Kranenburg, venten met aardappelen, groenten, fruit en eieren, wekelijks op dins-

dagen, woensdagen en zaterdagen van 1 januari t/m 31 december 2010, A.G.J. Snellink
Verzonden op 22 februari 2010:
• Zelhem, fietstoertocht, 25 april 2010, toerclub Zelhem
Verzonden op 23 februari 2010:
• Bronckhorst, aanbieden van diensten (werven van klanten voor opdrachtgevers), 1 januari t/m

31 december 2010, APPCO marketing B.V.
• Halle, zaal Nijhof, rommelmarkt en ontheffing Winkeltijdenwet, 7 maart en 20 juni 2010 van

10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
• Hengelo (Gld), loterij, verkoop loten van 1 mei t/m 13 juli 2010 (trekking 13 juli), schutterij

Eendracht Maakt Macht
• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat in café Heezen, 1 januari

t/m 31 december 2010, G.J. Heezen
• Steenderen, concours hippique, 10 en 11 juli 2010, paardensportvereniging De Zevensteen
• Zelhem, De Kappenbulten, kofferbakmarkt en ontheffing Winkeltijdenwet, 18 april 2010 van

10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet en tijdelijke gebruiksver-

gunning, 28 februari 2010 van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties
Verzonden op 24 februari 2010:
• Vorden, midzomerfeest, 19 juni 2010, stichting evenementen Vorden
• Vorden, skeelerwedstrijd met start en finish in de Dorpsstraat, 23 juli 2010 van 18.00 tot

21.00 uur, stichting skeelermarathon Vorden
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 24 februari 2010:
• Vorden en Wichmond, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. open-huizen-route, 15 t/m

27 maart 2010 en 1 t/m 9 oktober 2010, CBM printing

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 februari 2010: 
• Wichmond, Hackforterweg 33, bouwen wagenloods/berging met carport

Kapvergunningen
Verzonden op 25 februari 2010:
• Hengelo (Gld), Kastanjelaan 43 en 47, noodkap voor 2 kastanjes, geen herplant
• Steenderen, Daliastraat, 1 conifeer, 1 sierappel, 1 lijsterbes, geen herplant
• Vorden, Raadhuisstraat speeltuin, 1 paardekastanje, herplant 1 davidia (vaantjesboom)
• Wichmond, Lankhorsterstraat 3A, 42 bomen, kers, es, kastanje, berk, inlandse eik, geen her-

plant
Verzonden op 26 februari 2010:
• Drempt, Rijksweg 30, 2 beuken, geen herplant
• Hengelo (Gld), Koningsweg 20, 1 populier, 2 elzen, geen herplant
• Hengelo (Gld), Rijnweg 19, 1 eik, geen herplant
• Hengelo (Gld), Varsselring, 1 eik, 1 berk, 1 amerikaanse eik, geen herplant
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 22, 11 eiken, geen herplant
• Hengelo (Gld), Venneweg, 3 eiken, geen herplant
• Hummelo, Broekstraat 47, 1 eik, geen herplant

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud 
• Halle, Hobelmansdijk 6A
• Hengelo (Gld), Holterveldseweg 8A
• Hengelo (Gld), Oude Varsselseweg 3A
• Hummelo, Zelhemseweg 33
• Olburgen, Pipeluurseweg 1
• Steenderen, Bronckhorsterweg/Prins Bernhardlaan
• Toldijk, nabij Banninkstraat 52
• Zelhem, Brunsveldweg 4
• Zelhem, Lageweg 6

Sloopvergunningen
Verzonden op 22 februari 2010:
• Vorden, Wildenborchseweg 29, gedeeltelijk slopen woning
• Zelhem, Enkweg 2, gedeeltelijk slopen van een schuur en geheel slopen andere schuur,

komt asbesthoudende afval vrij
Verzonden op 25 februari 2010 
• Keijenborg, Hengelosestraat 28, geheel slopen woning met garage

Verleende vergunningen

• Zelhem, Hummeloseweg 57, geheel slopen vier schuren, komt asbesthoudend afval
vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Dreef, tussen de Torenzicht en nummer 9, op 3 juli

van 14.00 tot 01.00 uur de dag daaropvolgend en, tussen de Torenzicht en De Vloed, van 3 juli
08.00 uur tot 4 juli 2010 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Hummelo, tijdens de kunstmarkt is de parkeerplaats van 't Wissel, op de hoek Dorpsstraat/Van
Heeckerenweg, van 24 april 17.00 uur t/m 25 april 2010 17.30 uur, afgesloten voor alle verkeer 

• Vorden, tijdens Koninginnedag zijn de Zutphenseweg, tussen de Dorpsstraat en de Decanije-
weg, Dorpsstraat, Kerkstraat, Burg. Galleestraat, tussen de kruising van Molenweg/Het Jeb-
bink en de Dorpsstraat, Raadhuisstraat, tussen Het Hoge en de Dorpsstraat, en de Insulinde-
laan, tussen de Dorpsstraat en de Molenweg, van 30 april 06.00 uur t/m 1 mei 2010 06.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de skeelermarathon op 23 juli 2010 zijn de Dorpsstraat, Schuttestraat, Vorden-
sebosweg, Horsterkamp, Deldenseweg, Nieuwstad en Raadhuisstraat van 18.00 tot 21.30 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de palmpaasoptocht op 28 maart 2010 zijn de Kerkweg en het Stationsplein van
10.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een rit met oude motoren is de Korenweg, tussen de Velswijkweg en de Kamp-
weg, op 12 juni 2010 van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de ONK SuperMoto op 18 april 2010 tussen 07.00 en 20.00 uur gelden diverse
tijdelijke verkeersmaatregelen:
- de Stikkenweg, tussen de Halseweg en de Nijmansedijk, Wassenaarweg, Ericaweg, 

Arendsenweg en Blekweg zijn afgesloten voor alle verkeer
- op de Pluimersdijk, tussen de Stikkenweg en de Priesterinkdijk, en de Stikkenweg, tussen de

Halseweg en de Pluimersdijk, geldt een stopverbod
- ook is op de Pluimerskamp, tussen de Stikkenweg en de Priesterinkdijk (rijrichting Zelhem), 

éénrichtingsverkeer ingesteld

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 25 februari 2010:
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, 1A, 1B en 1C, verbouwen stierenschuur tot sanitaire ruimte, ver-

bouwen varkensschuur tot wijnproeverij lokaal, verbouwen wagenloods tot logiesgebouw en
verbouwen kaploods

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

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

Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zomerweg 50, Drempt'
B en w van Bronckhorst stelden op 9 februari 2010 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2009;
Zomerweg 50, Drempt' vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging op het perceel
Zomerweg 50 in Drempt voor het verbouwen van de bestaande boerderij met bakhuis in twee
burgerwoningen.

Het wijzigingsplan ligt van 4 maart t/m 14 april 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoem-
de tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons cen-
trale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl
� Infobalie� Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'De Bleek Vorden'
Het bestemmingsplan 'De Bleek Vorden' is na de uitspraak van de Raad van State van 17 februari
2010 nr. 200902684/1/R2 onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op de aanleg van
een parkeervoorziening aan de zuidzijde van De Bleek in Vorden. Daarnaast maken de bestem-
mingen 'groen' en 'beekzone' deel uit van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Onherroepelijk projectbesluit 'Bronckhorst 2009; Zutphenseweg 93,
Vorden'
Het projectbesluit 'Bronckhorst 2009; Zutphenseweg 93' is onherroepelijk geworden. Het pro-
jectbesluit heeft betrekking op het vergroten van de woning.

Dit onherroepelijke besluit ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hier-
voor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnum-
mer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indie-
nen van een reactie.

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
• Hengelo (Gld), Beijerinkdijk 3B, vergroten werktuigenberging/jongveestal, ontheffing voor het

bouwen in het milieubeschermingsgebied, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Henge-
lo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'  

De bouwplannen liggen van 4 maart t/m 14 april 2010 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
• Toldijk, Kruisbrinkseweg, voor het doortrekken van het fietspad tot tegenover huisnummer 8,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
• Waterkering IJssel, tussen Spaensweert en het stadje Bronkhorst, voor het realiseren van een

fietspad op de dijk, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 maart t/m 14 april 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,

Reconstructiewerkzaamheden
• Hengelo (Gld), wegens reconstructiewerkzaamheden sluiten wij van 8 maart t/m 21 mei 2010

de Ruurloseweg af, vanaf het kombord tot de Kerkstraat. 

In verband met snoeiwerkzaamheden sluiten wij onderstaande wegen
af:
van 1 t/m 5 maart 2010
• Hengelo (Gld), de Hazenhutweg, tussen de Sarinkdijk en de Varsselseweg
van 8 t/m 12 maart 2010
• Vorden, de Lindeseweg, van de Hengeloseweg tot de Hilferinkweg

Helaas kunnen wij perioden van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen
zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, bijvoorbeeld weer-
somstandigheden.

Werkzaamheden

Meldingen (art. 8.40 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 4 maart t/m 15 april 2010 tijdens de ope-
ningstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Broekstraat 13, voor het oprichten van de inrichting waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Het Hoge 65, voor het renoveren van het rioolgemaal waarop het Besluit  algemene

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is.
• Steenderen, Spaensweertweg 4, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is.

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

Wet milieubeheer

Exploitatie-overeenkomst woningbouw Hubers Baak
B en w van Bronckhorst maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke or-
dening bekend, dat zij op 17 februari 2010 een exploitatie-overeenkomst inzake het ontwikkelen
en realiseren van woningbouw zijn aangegaan met Burgland Projectontwikkeling Regio West
B.V. uit Stolwijk, en Burgland Projectontwikkeling Gorinchem B.V. uit Gorinchem. Het betreft een
overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening. Genoemde over-
eenkomst heeft betrekking op de percelen, kadastraal bekend gemeente Steenderen, sectie P,
nummers 639, 802, 579 en 979.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stuk-
ken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, 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
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

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

w w w. b o s c h l a n d . n l

Belastingspreekuur
dinsdag 9 maart 2010, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

met uw aangifte

inkomstenbelasting 2009.

Geen zorgen over zaken

Raadhuisstraat 21
Hengelo (Gld.)
0575 - 46 13 91

HET IS WEER TIJD OM

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN
WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl



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

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Email: info@visschersadvies.nl | Website: www.visschersadvies.nl
Hesselinkdijk 2a | 7255 LK Hengelo Gld.

Ondernemers adviseren en helpen 
bij de volgende administratieve werkzaamheden:
                                                    - opzetten en bijhouden van de administratie

- samenstellen jaarrekeningen 
                                                    - verzorgen van belastingaangiften

Visschers
Administratie & Advies

Bel: 06 - 53 843 473

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

T R A I N I N G

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Nieuws uit Baak
Van Hal schilderwerken maakt met zijn Vakmensen
nog altijd Vakwerk! Voor al uw schilderwerk, houtrot-
sanering, beglazingswerkzaamheden, wandafwer-
king,  bouwkundig onderhoud, restauratiewerkzaam-
heden, betonreparaties, kleuradvisering, kunt u terecht
bij Van hal Schilderwerken, want sommige klussen
laat je alleen over aan Vakmensen.
Van Hal schilderwerken staat voor betrouwbaarheid
en kwaliteit.

Bel voor een vrijblijvende offerte met Paul Janssen  of
stuur een e-mail naar: info@vanhalschilderwerken.nl 

v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

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

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

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

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

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

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

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

Volop verse Tulpen!!
Bildstar aardappelen v.a. 10 kilo 1.49

Heerlijke Hand/Perssinaasappelen 15 voor 1.99
Hollandse Conference Peren 2 kilo 1.00

Zoete Witte Druiven 500 gram 0.99
Zoete Mandarijnen 15 voor 1.99
Grote Elstar appelen 2 kilo 1.50
Zuurkool uit ‘t vat 500 gram 0.49

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

De Elzentuin
BLOEMBINDERIJ • CURSUSSEN • GROENDECORATIES

Open Dagen
Zaterdag 6 maart 10.00 - 17.00 uur.
Zondag 7 maart 10.00 - 17.00 uur.
Maandag 8 maart 10.00 - 17.00 uur.

Sfeervolle paasdecoraties
Voorjaarsschikking met bollen

Veel doe-het-zelf artikelen
Diverse aanbiedingen

Locatie: Ruurloseweg 116, 7251 LZ  Vorden

Graag tot ziens!
Gerda en Johan Kamperman
Info (0575) 55 68 04

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 6 maart

in het café

De Hanska
Band

aanvang 21.00 uur

in de discotheek

DJ Martijn

Ga snel naar uw VakantieXperts reisbureau 
in Zelhem voor meer informatie.

www.oad.nl

Inclusief:

•  VakantieXperts begeleiding

• Vervoer vanuit Zelhem en

Losser naar Schiphol

Hoogtepunten:

•  De hoofdstad Bangkok

• Fietstour door de minder

bekende wijken van Bangkok

•  Brug over de River Kwai

• De Gouden Driehoek 

Klassiek Thailand

VakantieXperts Zelhem
Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem
0314 - 62 61 71

vanaf

1449
per persoon

VakantieXperts Avanti organiseert 

in samenwerking met Oad Reizen 

een 14-daagse rondreis Klassiek 

Thailand voor € 1449,- p.p.!

Vertrek op 27 september 2010.

WEEKBLAD

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



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 9 van
1 maart 2010 

t/m 7 maart 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
GRATIS VOETBALPLAATJES GEWOON BIJ ALBERT HEIJN



SENIORENTEAM 1
Chjehrando Gasper, Niels Lijftogt,
Geeske Menkveld en Lianne Heijink
speelden afgelopen vrijdag in en tegen
Varsseveld. Zij wisten met 5-3 te win-
nen en hebben daarmee dit seizoen al-
le wedstrijden gewonnen. 

Er was het nodige publiek uit Vorden
mee gekomen en de teamleden ont-
vingen een bloemetje.

SENIORENTEAM 2
Dit team werd afgelopen donderdag
in de eigen sporthal kampioen door
met 7-1 te winnen van Rianto 3. Op de
foto ziet u de teamleden Anne van
Eeuwijk, Hermien Oudenampsen,
Hans Wullink en Leo Wouters.

JEUGDTEAM 1
Zaterdag werd gespeeld in en tegen
Hengelo. Okko Hinterding viel in voor

Jelle van Rossum. Verder speelde het
team in de vaste samenstelling Erik
van Hoffen, Vera Velhorst en Femke
Nab. Het werd 4-4 maar voor Flash was
dit voldoende om het kampioenschap
binnen te halen.

ANDERE UITSLAGEN:
Flash Vorden 3 - Pluumke 6: 2-6
Euro Recr. 1 - Flash Vorden Recr. 1: 5-3
Flash Vorden J2 - Poona J2: 4-4
Seepaerd J2 - Flash Vorden J3: 1-7
Flash Vorden J4 - Seepaerd J3: 7-1

Kampioenen Flash Vorden

Vorden - Drie teams van de badmintonvereniging werden afgelopen week
kampioen.

De wedstrijd werd opgesierd met de
komst van Olympisch goud winnares
Femke Heemskerk. 

Na de fotoshoots en handtekeningen
was de motivatie nog hoger gestegen
om zo goed mogelijk te zwemmen.

Bij deze wintereditie van het NK-
zwemmen voor 8-12 jarigen viste Tor-
ben Lammerdink 4 medailles uit het
bad na 6 starts. Daarvoor waren ook
flinke pr's nodig want de andere jon-
gens zijn natuurlijk ook op medaille-
jacht. Torben werd 2e op de 50m en

100m vrije slag, 3e op de 100m wissel-
slag en 50m vlinderslag. Dat de mar-
ges met zijn concurrentie erg klein
zijn getuigen zijn 4e plekken op de
100m schoolslag op 4/100 en op de 100
rugslag op 43/100. Ook Bas Wensink
scoorde goed met 3 flinke pr's en een
5e plek op de 100m rugslag. De 50m
vlinder leverde een 15e plaats op en de
100 schoolslag een 8e positie. Jamie
Stegeman tenslotte zwom tijdens haar
eerste NK naar een 18e plaats.

Torben Lammerdink scoort 
NK-medailles

Mee mogen doen aan Jaargangwedstrijden in Leiden is al een opgave op
zich, aangezien er maar 18 zwemmers van elke leeftijd mogen starten.
Om je dan naar podiumplaatsen te zwemmen geeft aan dat je wel heel
snel kunt zwemmen.

De apparatuur is steeds beter gewor-
den en tegenwoordig werkt hij met
een digitale spiegelreflexcamera
waar gelukkig nog gewoon de oude-
re lenzen op kunnen. Vanwege een
eigen bedrijf heeft hij tussentijds
weinig tijd gehad voor fotografie,
maar tegenwoordig weer veel van
zijn vrije tijd met de camera op pad.
Daarnaast is hij ook al ca. 21 jaar ac-
tief met het ophangen en jaarlijks
controleren van nestkasten voor de
kerkuilen. Kortom een hobby waar
hij nog jaren mee vooruit kan want
het blijft telkens weer een uitdaging
om allerlei soorten vogels en dieren
voor de lens te krijgen. Ook tijdens
de bronstijd van reeën en edelherten
gaat hij in alle vroegte op pad om
mooie foto's te schieten. Peter Hum-
melink is opgegroeid op dezelfde

boerderij als Ido, maar ging na
school de metaalbranche in. Een
aantal jaren geleden is hij voor zich-
zelf begonnen met PHSmidwerk aan
de Mosselseweg en al snel werd hij
'aangestoken' door zijn broer Ido.
Sinds drie jaar fotografeert Peter,
eerst met een pocketcamera met te-
lelens en later met een digitale spie-
gelreflexcamera met zoomlens en
na een spaarperiode kwam er een
500 mm en later een 300 mm lens.
De uitdaging om mooie, goede foto's
te maken werd steeds groter. Vaak
gaat hij in de zomer al om 04.00 uur
op pad om mooie foto's maken van
de natuur, alle (bijzondere) vogel-
soorten en allerlei wilde dieren.
Naast de mooie fotoplekken, maak je
voor jezelf ook een soort wensenlijst
van vogels die je graag op de gevoeli-
ge plaat wilt vastleggen. In de vroege
ochtend of de late avond krijg je
mooiste foto's. Alle getoonde foto's
zijn gemaakt in Nederland. Wat is
Nederland toch mooi! 
De foto's zijn te bezichtigen van be-
gin maart t/m eind mei in Verzor-
gingshuis de Wehme, Nieuwstad 32
in Vorden, op de Delle 11 t/m 21.

Foto-expositie de Wehme
Vorden - Ido Hummelink is opge-
groeid op de boerderij en was al
van jongs af aan gelnteresseerd in
de natuur, vogels en reewild in
het bijzonder. Op zijn twaalfde
had hij zijn eerste verrekijker en
op zijn 16e zijn eigen fotocame-
raatje.

LICHAAM EN GEEST
Uitgangspunt voor Dorine Mulder is
daarbij de balans tussen lichaam en
geest. Vanuit haar levensvisie en er-
varing is alles met elkaar verbonden.

Lichamelijke en psychische klachten
hebben vaak hun oorsprong in the-
ma's die steeds terugkeren in iemands
leven. Door die obstakels te leren her-
kennen en te ontdekken hoe die met
de levensweg zijn verbonden ontstaat
positieve energie. Daarmee word het
levenspad als vanzelf een stuk lichter. 

INZICHT EN INTULTIE
Een goed gesprek is de basis van wat
ze doet, maar Dorine Mulder zet meer
kwaliteiten in. Van jongs af aan maakt
zij gebruik van haar helder-zien en
helder-voelen. Daardoor heeft ze de
mogelijkheid om te luisteren naar de
totaliteit van wat iemand tegenkomt
en wat dat betekent voor diegene op
zijn levenspad. Info, tel. 0575-552302.

In gesprek met jezelf bij Doriander
Vorden - Sinds 1 januari is de prak-
tijk van Dorine Mulder geopend.
Zij gaat met mensen in gesprek
over wat er in hen omgaat. Mensen
die de weg even kwijt zijn, een luis-
terend oor nodig hebben of bij-
voorbeeld meer vreugde in hun le-
ven zoeken. Daarbij luistert ze met
haar ervaring en grote betrokken-
heid naar wat iemand te zeggen
heeft. Door terug te geven wat ze
hoort laat ze mensen als het ware
in gesprek gaan met zichzelf.

Ze zoeken bijvoorbeeld dvd's elpees,
cd's, boeken, oude foto toestellen,
speelgoed etc. 

Ze halen alles gratis op, maar betalen
er dan niet voor. Het telefoonnummer
is (06) 14 51 46 29.

Kringloopwinkel
Vorden - De familie Bruns zoekt
spullen om te komen tot het op-
richten van een kringloopwinkel.
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Martin en Dirrie Elders woonden in
Loenen, de geboortestreek van Martin,
voordat ze 2,5 jaar geleden verhuisden
naar Hengelo Gld. Voor Dirrie, die oor-
spronkelijk uit Epse komt en werkt in
Vorden een prima keuze. De boerderij
werd verbouwd -deze is bijna klaar- en
een kleinere stal werd omgebouwd tot
werkplaats en winkel voor de tuigen-
makerij. De tuin eromheen werd ge-
heel opgeknapt. Er is weer een groen-
tetuin, de fruitboomgaard is in tact ge-
bleven en er werd een rij knotwilgen
aangeplant. Hun zes paarden, waar-
mee ze nationale en internationale
menwedstrijden rijden, staan in de
stallen. Ze zijn nog lid van menvereni-
ging De Kromme Zweppe in Ugchelen,
maar ook van In Stap en Draf in Hen-
gelo Gld. Martin Elders werkte dertien
jaar bij een kippen proefbedrijf en
deed onderzoek. Na het verhuizen van
dit bedrijf, ging hij in de agrarische
sector, de varkens en pluimveehoude-
rij, aan de slag als kwaliteitscontro-
leur. Naast dit werk werkte hij de laat-
ste tien jaar parttime als tuigenmaker.
“Daarvoor heb ik het altijd hobbyma-
tig uitgevoerd,” vertelt hij. “Daar ben
ik van oudsher mee begonnen vanuit
de menvereniging waar ik lid van was.
Die had in de wintermaanden een

keer in de week een cursus tuigen ma-
ken. En dat is van lieverlee uitge-
groeid. Je gaat voor jezelf eens wat
nieuwe tuigonderdelen maken en dan
komt er iemand die vraagt om iets te
maken of een reparatie te doen.” 
De basis kreeg hij mee bij de club,
maar hij leerde van Dick Mulder, de
oude veearts, de fijne kneepjes van het
vak. “Doordat je zelf ment, heb je wel
eens reparaties en vaak zijn dat kleine
dingen zoals een stiksel los,” vertelt
hij. “Je moet dat dan wegbrengen en
een aantal dagen wachten. Dus toen
had ik zoiets, waarom doe ik dat zelf
niet.” Zijn vader die een smederij had,
gaf het voorbeeld. Daar werd ook veel
zelf gedaan. 
Nu de agrarische sector nog meer te-
rugloopt was het tijd om de Tuigen-
makerij fulltime te gaan voortzetten.
“Het was altijd al de bedoeling,” voegt
Dirrie Elders toe. “Maar door het beë-
indigen van het dienstverband nemen
we de kans.” Martin Elders doet de
praktische zaken en zijn vrouw Dirrie
neemt de administratie en de pr voor
haar rekening. 
De werkzaamheden die Martin ver-
richt zijn heel divers. Van het maken
van beugelriemen voor zadels, tuig-
werk op maat, zoals voor een mallejan

voor Belgische paarden tot een voor-
brengtuig. Hij gebruikt een goed kwa-
liteit leer en roestvrijstalen gespen.
“Met nylon ertussen voor de extra ver-
steviging.” Alles voor de veiligheid,
ook voor de dieren. “De nieuwe tuigen
zijn tegenwoordig allemaal voorzien
van snelsluitingen.”  Toch wordt hij
ook voor andere klussen met leer ge-
vraagd. Zo maakte hij een koffer op
maat voor een motor, vele leren rie-
men met koperen gespen voor de rie-
ten mand achterop antieke auto’s en
bekleding voor krukjes.  Maar vooral
doet Martin alle mogelijke reparaties.
Zeker in deze wat moeilijke econo-
misch tijd, kiezen de mensen ervoor
om hun materiaal te laten repareren.
Daarvoor heeft hij de beschikking over
een zware naaimachine en veel soor-
ten leer. “Tuigenmaker, zeker voor
mentuigen, is een uitstervend beroep.
En er is alleen een opleiding voor in
Engeland.” 
In de winkel zijn verzorgingsproduc-
ten te koop en artikelen voor de men-
sport. “Want daar ligt toch mijn hart.
Ik ben zelf actief betrokken in de men-
sport.” Zijn vrouw Dirrie vult aan: “Als
jongetje van 5 jaar ging hij al met po-
ny en kar naar ponyles. Het ging hem
toch om het mennen.” 
In het verleden is Martin met zijn Tan-
demaanspanning drie maal Neder-
lands Kampioen geweest. Een aantal
jaren geleden is hij overgestapt naar

Vierspan.“ We steken er veel tijd en
energie in,” vertelt hij enthousiast.
“We trainen vijf, zes keer in de week.”
Ook dit jaar starten ze weer met de
wedstrijden. Martin Elders geeft even-
eens menlessen! “Die lessen geef ik bij
de mensen thuis, maar kunnen ook
hier op eigen terrein worden gegeven.
Zowel individueel als in groepsver-
band.” 
Tuigenmakerij Elders houdt open
huis op 6 maart 2010, van 13.30 – 16.30
uur. “Een hele middag is iedereen wel-
kom om te komen kijken. We laten al-
les zien en hebben in de winkel nieu-
we, maar ook tweedehands spullen.”
Voor de aankomende tijd is er een leu-
ke actie “We hebben een aanbieding
dat je je tuigen kun laten nakijken:
een enkelspan tuig voor 25 euro, een
soort APK keuring. Het wordt hele-
maal nagekeken en kleine reparaties
zitten daar bij in. Is er meer aan de
hand, nemen we contact op en over-
leggen over de prijs,” vertelt Martin,
wetend dat vooral recreatierijders hun
tuig weghangen na het seizoen. “De
mensen kunnen het groene seizoen
dan veilig beginnen!”  Tuigenmakerij
Elders, Wichmondseweg 28 (het deel
voor bestemmingsverkeer), 7255 KZ
Hengelo (Gelderland), telefoonnum-
mer 06-47854090, email info@tuigen-
makerijelders.nl. Voor meer informa-
tie wordt verwezen naar de website
www.tuigenmakerijelders.nl.

6 maart 2010 - Open huis bij nieuw bedrijf

Tuigenmakerij Elders

Hengelo - Tuigenmakerij Elders, van Martin en Dirrie Elders, is gevestigd
in de voormalige stal van Boerderij Kamphuis aan de Wichmondseweg in
Hengelo Gld. Na 2,5 jaar verbouwen is de woning bijna klaar en de werk-
plaats met winkel geheel in orde. Zaterdag 6 maart aanstaande is er open
huis.

Martin Elders aan het werk in de Tuigenmakerij.

In de winkel van Tuigenmakerij Elders zijn diverse verzorgingsproducten en artikelen voor de mensport te koop.

Tandimplantaten zijn kunstmati-
ge wortels die vast in het kaakbot
worden gelmplanteerd. Ze vervan-
gen hiermee de verloren gegane
tandwortel(s), vergroeien met het
bot en worden vast onderdeel van
de kaak. Op het implantaat wordt
een opbouw gemaakt en hierop
kan een klikgebit worden beves-

tigd of - wanneer men één of enke-
le tanden mist - een kroon of brug.
Tot op hoge leeftijd kunnen im-
plantaten worden geplaatst. Niet
zelden zijn implantaatpatiënten
ouder dan 80 jaar. Ze zijn vaak zeer
tevreden met hun implantaatcon-
structie aangezien zij eindelijk
weer goed kunnen kauwen. 

Vooral tandeloze patiënten verlan-
gen naar een aanzienlijk betere le-
venskwaliteit. Een klikgebit geeft
hen de mogelijkheid te beschikken
over een vaste prothese die optisch
en functioneel gezien de natuurlij-
ke tanden dicht benadert. Dit re-
sulteert vaak in een toegenomen
zelfvertrouwen en grotere levens-
lust.

Informatiedag
tandprothetische praktijk
Hengelo - Op zaterdag 6 maart
organiseert Tandprothetische
Praktijk Julia Riefel een infor-
matiedag over de mogelijkhe-
den van implantaten ten behoe-
ve van een klikgebit.  Medewer-
kers van Tandprothetische
Praktijk Riefel heten u welkom
in de praktijk aan de Konings-
weg 26A in Hengelo (Gld). Er is
een goede parkeergelegenheid.

Restaurant Wolfersveen had een een-
voudige maar heerlijke Mexicaanse
maaltijd bereid die aan lange tafels ge-
zamenlijk genoten werd. Zo werd het
een echte ontmoeting met andere
filmliefhebbers. “Deze enorme op-
komst overtreft al mijn verwachtin-
gen. Het lijkt er inderdaad op dat dit
een concept is waar mensen warm
voor lopen”, aldus manager Corine Sa-
lomons. Zij kijkt tevreden terug op een
geslaagde avond. “Zo’n première is
wel spannend, maar afgezien van een

klein technisch probleempje in het be-
gin, dat gelukkig snel verholpen was,
is het prima verlopen. Ik heb alleen
maar positieve reacties gehad. Je bent
echt een avondje uit, voor een heel
schappelijk prijsje. Dat spreekt de
mensen dus aan. We zaten praktisch
vol, terwijl het in een groot deel van
de omgeving vakantie was.” 

17 Maart staat de volgende Culinaire
Filmontmoeting gepland. Wilt u hier-
bij aanwezig zijn, reageer dan snel,

want vol is vol. Aanmelden of meer in-
formatie via info@arxtheater.nl of 06-
42402559.

ARX Theater

Eerste Culinaire Filmontmoeting
groot succes
Wolfersveen - Woensdag 24 februari was de eerste filmavond in het ARX
Theater in Wolfersveen. Een filmavond volgens een, in de Achterhoek,
nieuw concept. Vooraf aan de film werden alle gasten uitgenodigd om
met elkaar wat te drinken en aansluitend aan tafel te gaan. De film van
die avond was FRIDA, over het leven en werk van de Mexicaanse schilderes
Frida Kahlo.

WEEKBLADWEEKBLAD
CONTACTCONTACT

JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN
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Liesbeth Mulder werd in Arnhem ge-
boren en groeide op in een huis in het
bos van Bennekom. Omdat ze in de
paardenwereld wilde werken, volgde
ze na de mavo een opleiding manege-
houder en paardrij-instructrice. “Toen
er geen werk was, ben ik gaan tekenen
en artikelen schrijven voor tijdschrif-
ten,” vertelt ze over die tijd. Ze vervolg-
de met een opleiding voor B-verpleeg-
kundige, arbeidstherapie en Welzijns-
management en Welzijnskunde aan
de Hogeschool Arnhem en startte in
het sociaal cultureel werk. Ze stapte
over naar het bedrijfsleven, werkte bij
Siemens, maar kwam toch weer terug
in de zorg. “Op een gegeven moment
ga je de dingen uitspitten die je zelf
leuk vindt,” lacht ze. “Sinds ik hier
woon en een baan naar mijn hart heb
gezocht in plaats van werken en sco-
ren, ben ik gelukkig.” Ze werkt in
Beekbergen als recreatieleider bij ex-
treem gedraggestoorde en verstande-
lijk beperkte mensen en doet ook kan-
toordenkwerk; ze schrijft onder ande-
re beleidsstukken. Daarnaast geeft
Liesbeth paard- en ponyles voorname-
lijk bij de mensen thuis en is dieren-
portrettist. 
De ponyhobbyclub die zij een keer per
week op de zaterdagmiddag heeft, is
voor de kinderen en voor haarzelf een
hobby. Daar leren kinderen van 3,5 – 4
tot ongeveer 13 jaar omgaan met een
pony. “Kinderen leren hier de basis,
totdat ze gaan rijden. Ze leren een po-
ny poetsen, benen optillen, hekje
open en dicht doen met een pony in
de hand, wandelen, ze leren over poep

en krijgen valtraining,” vertelt ze en-
thousiast. “En er is een knutselactivi-
teit bij.” 

Liesbeth en Frank Mulder huurden in
Duiven een woning en hadden eigen-
lijk overal kunnen gaan wonen. Het
werd Drempt. Het oude boerderijtje
De Witte Hemel kwam in 2006 op hun
pad. Het was eigenlijk onbewoonbaar,
maar ze werkten hard om het monu-
ment weer van binnen en buiten in de
oude staat terug te brengen. De onder-
duikruimte tussen de bedsteden kreeg
een raampje, maar bleef verder in tact.
“Van het bestaan daarvan hebben zelfs
de buren nooit geweten,” lacht Lies-
beth. Er werd water, riolering, elektra
en een badkamer aangelegd. “Die heb-
ben we in de melkkelder gemaakt.”
Het bakhuisje in de tuin werd inge-
richt als wasruimte, met wc, wastafel,
wasmachine en droger. Het kippen-
hok, van alle gemakken voorzien om-
dat ze er twee jaar in logeerden, is nu
hun gastenverblijf voor familie en
vrienden. 
Omdat de historie van het monumen-
tale boerderijtje haar zeer interes-
seert, ging ze op zoek naar archiefma-
teriaal. Ook foto’s van de boerderij om
voor het restaureren te kunnen zien
hoe het is geweest. Ze kwam in con-
tact met kunstschilder Cees Roorda,
die in de jaren ’70 in het boerderijtje
in Drempt gewoond had en nu om de
hoek woont. De eigenaren van De Wit-
te Hemel, de familie Denkers, ver-
huurden het boerderijtje vaker ge-
meubileerd. 

“Er is heel weinig archief,” vertelt Lies-
beth. “We zijn naar het Openlucht Mu-
seum geweest en de gemeente. Nu krij-
gen we, omdat we in Landleven heb-
ben gestaan en in De Gelderlander
hebben gepubliceerd over de boerde-
rij, materiaal van de oude familie: een
overlijdensadvertentie met foto’s en
een oud schilderijtje. Dat komt weer
op zijn oude plek te hangen.” 
Liesbeth en Cees zijn inmiddels goede
vrienden. Een deel van de huiskamer,
waar vroeger dieren stonden is hun
atelier. “Cees kwam met het idee om
workshops te geven,” legt ze de samen-
werking uit. ”Ik zat bij hem op les. Hij
is mijn leermeester, mijn nestor. Ik
wilde de technische verfijning van
hem leren.” Tijdens de workshops le-
ren steeds acht mensen op de zondag-
middag een dier schilderen. “Mensen
tekenen te weinig,” vindt Liesbeth. 
Liesbeth Mulder is dierenportrettist
en werkt voornamelijk in pastel en
potlood en acrylverf. “Een dier staat er
nooit stom op,” motiveert ze de keuze,
die ze lang geleden al maakte. Ze laat
een aantal werken zien, zoals de egel
aan de rand van de snelweg en de
nieuwste, de marter die een nest ei-
eren rooft. “Ik hou erg van dieren in
bepaalde situaties, met een verhaal er-
bij. Met name hoe wij mensen bezig
zijn met dieren,” vertelt ze verder. “Ik
wil niet braaf zijn, maar mijn emotie
erin leggen.” 

Tijdens de Kunst10Daagse zullen de
werken van Liesbeth Mulder te zien
zijn, evenals die van Cees Roorda. Er
worden door het monumentale boer-
derijtje rondleidingen gegeven en het
terras is ingericht als theeschenkerij.
Liesbeth Mulder
(www.dierenportret.eu) en Cees Roor-
da (www.ceesroorda.nl), Monument
De Witte Hemel, Wittehemelweg 23,
6996 AX Drempt, telefoon (06)
22385230.

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Liesbeth Mulder - De Witte Hemel

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Dierenportrettist Liesbeth Mulder en Wildlife Art Kunst-
schilder Cees Roorda bieden tijdens de Kunst10Daagse de expositie Na-
tuur@Monument. In Galerie en Monument De Witte Hemel worden rond-
leidingen georganiseerd en is er een theeschenkerij.

Liesbeth Mulder aan het werk in haar atelier in De Witte Hemel.

Een van de doelstellingen van Kunst-
ZondagVorden is het toegankelijk ma-
ken van kunst en vormgeving voor een
breder publiek. Daarom zijn de kun-
stenaars/vormgevers/fotografen op de
locaties aanwezig om met de bezoeker
in gesprek te gaan over hun werkstuk-
ken en beroep. Dat het publiek dit
waardeert en hier optimaal gebruik
van maakt blijkt iedere KZV weer.
Het Infoblad  KZV met  een korte be-
schrijving van de deelnemende kun-
stenaars , een afbeelding van hun
werk en een routebeschrijving is vanaf
heden tot en met KunstZondagVorden
te verkrijgen bij GalerieBibliotheek-
Vorden en de VVV , beiden aan de
Dorpsstraat in Vorden.
De deelnemende locaties zijn te her-
kennen aan de  wapperende Kunst-
ZondagVorden-vlag.

IN DE SCHIJNWERPER 
Elke KunstZondagVorden staat een
deelnemer in de schijnwerper. Dit-
maal is dat (natuur)fotograaf Rob
Schmitz. In zijn woonhuis aan de
Nieuwstad 12 in Vorden  exposeert hij
zijn natuur- , macrofoto's. Van jongs af
aan  is Rob geinteresseerd in fotografie

, in het " Nieuws in beeld brengen ".
Dit nieuws vond hij in op straat. Eerst
koos hij voor het medium film om dit
nieuws in beeld te brengen , later
werd dit fotografie. Zijn passie ligt bij
de natuur , waarbij hij zich als doel
stelt deze zo natuurgetrouw mogelijk
vast te leggen . Met andere woorden
zijn foto's worden niet bewerkt. Insec-
ten , druppeltjes , landschappen en
wolkenluchten , dat waar veel mensen
aan voorbij lopen , dat is wat hij het
publiek wil laten zien. Licht speelt een
grote  rol bij fotografie. Schmitz ziet
het als een uitdaging om elke foto met
de juiste belichting in combinatie met
het natuurlijk licht zo esthetisch mo-
gelijk vast te leggen. Hierbij geeft hij
de voorkeur aan  diffuus , indirect
licht boven direct zonlicht. Op de
vraag wat hij zelf zijn mooiste foto
vindt , antwoordt hij zonder aarzelen
; " het oog van mijn hond". Zijn bedoe-
ling was om de kleuren in het oog
haarscherp op de foto te krijgen en dit
is zoals hij bij iedere foto doet door
handmatig instellen van belichting en
scherpstelling, perfect gelukt. In  het
oog van zijn bordercollie ziet men de
weerspiegeling van de fotograaf zelf .
Rob fotografeert ook graag  tijdens eve-
nementen in Vorden. De resultaten
hiervan plaatst hij op zijn website.
Hierdoor krijgt hij soms opdrachten
voor portretfotografie of de vraag om
bepaalde evenementen vast te leggen.
Ook wordt hij steeds vaker gevraagd
om zijn werk op andere locaties te ex-
poseren. Tijdens KunstZondagVorden
kan het publiek met eigen ogen
Schmitz's werk bewonderen en ook de
daarvan gemaakte fotokaarten bekij-
ken.
Website:
www.robschmitzfotografie.nl

Van harte welkom op zondag 14 maart
op de veertiende KunstZondagVorden!
Website: www.kunstzondagvorden.nl

14de  KunstZondagVorden

Vorden - Zondag 14 maart openen
vijf galeries en acht ateliers in Vor-
den en buitengebied hun deuren
voor de eerste KunstZondagVorden
van 2010.  De veertiende KZV op de
veertiende van de maand. Een
mooi toeval ! KunstZondagVorden
vindt  steeds plaats  op de tweede
zondag van de derde maand van
elk kwartaal. Wat KZV de bezoeker
biedt is zeker geen toeval. De orga-
nisatie probeert haar bezoeker
steeds weer te boeien met een di-
versiteit aan figuratieve en abstrac-
te schilder-, teken- en beeldhouw-
kunst, 3d-design, fotografie, kera-
miek, objecten in glas , vilt en orga-
nisch materiaal en dit alles op ver-
rassende locaties.

Kom op tijd, want de plaatsen zijn snel
bezet. Het belooft een prachtig blijspel
te worden. De zaterdagmiddag is voor
de ouderen en diegenen die ’s avonds
verhinderd zijn. Het stuk speelt zich af
op een boerderij waar het oude echt-
paar Assink samen met hun drie vrij-
gezelle zonen woont. Iedere dag helpt
Ria de schoonmaakster om samen
met opa en oma Assink de boel netjes
te houden. De zonen zijn echter
strontverwend en hebben nog nooit
een poetsdoek gezien. Op een dag
heeft oma Assink er genoeg van en de
lokale datingservice wordt ingescha-
keld. Een paar Poolse dames komen op
bezoek, maar of dat allemaal goed
gaat… 
Al met al heeft ‘De jongs van Assink’
een luchtige verhaallijn, waarin zich

een groot aantal komische taferelen
voordoen. Het toneelgezelschap no-
digt jong en oud uit om te komen kij-
ken. In de pauze is er ook nog een ver-
loting van veel leuke en mooie prijzen!
De zaal zal een half uur voor aanvang
geopend zijn.  Voor de senioren die
slecht ter been zijn of geen vervoer
hebben, is er de vervoersservice. Zij
kunnen bellen met Jeroen Janssen, te-
lefoon (06) 205 405 18. 

De toneelvoorstellingen beginnen ’s
middags om 14.00 uur en ’s avonds
om 20.00 uur. De entree is 5 euro, voor
kinderen tot 12 jaar gratis. Er is geen
voorverkoop dus wees op tijd, vol is
vol.  Voor meer informatie en voor de
foto’s achteraf ga naar de site
www.humstee.nl.

Toneel in Toldijk 5 en 6 maart 2010

Komedie ‘De jongs van Assink’

Toldijk - De toneelgroep van Plattelands Jongeren Steenderen (PJS) voert
op vrijdagavond 5 maart en zaterdagmiddag en -avond 6 maart aanstaan-
de het toneelstuk ‘De jongs van Assink’, geschreven door Henk Straalman
op bij Den Bremer in Toldijk. Het toneelstuk start ’s middags om 14.00 uur
en ’s avonds om 20.00 uur.

Toneel van de Plattelands Jongeren Steenderen in Den Bremer in Toldijk.

Tijdens de inloop staat de koffie klaar.
Het programma duurt tot 16.00 uur.
Entreeprijs is 5 euro inclusief één con-
sumptie. Else-Marie van den Eeren-

beemt zal de middag verzorgen, met
de moeder/dochter relatie als onder-
werp. Else-Marie is familietherapeut
en specialist in familieverhoudingen.
Ze geniet bekendheid door lezingen,
interviews en workshops in Nederland
en Vlaanderen, door haar bijdragen
aan diverse informatieve radio en TV
programma’s en columns en artikelen
over familiekwesties. Meer informatie
over haar staat op de site www.else-
marie.nl. 

Deze middag zullen de diverse vrou-
wenverenigingen zich presenteren,
evenals Amnesty en de Wereldwinkel. 

De VrouwenWerkgroep Bronckhorst,
waarin vrouwen vertegenwoordigend
zijn van de diverse vrouwenverenigin-
gen in de gemeente, organiseert deze
middag. Zij verwacht een boeiende en
gezellige middag waar vooral de ont-
moeting van alle vrouwen uit de ge-
meente Bronckhorst van belang is.

Internationale Vrouwendag voor alle vrouwen in de gemeente
Bronckhorst

Bronckhorst - Ter gelegenheid van
internationale vrouwendag wordt
er op 6 maart 2010 een middag
voor alle vrouwen uit de gemeente
Bronckhorst georganiseerd. Dit
jaar zal het zijn in Zelhem, Cultu-
reel Centrum ‘De Brink’. Aanvang
13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.
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BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

Het adres voor een deskundige dienstverlening ten aanzien van o.a.:
•  persoonlijke advisering;
•  accountancy;
•  salarisadministratie;
•  fiscaliteiten.

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden. 
Telefoon (0575) 55 14 85 - Fax (0575) 55 16 89 - E-mail: info@bloemendaalwiegerinck.nl

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2009 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 3, 10, 17 en 24 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2008 (aanslag 2009).

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

ERVAREN ALLROUND
KLUSSENMAN heeft tijd.
25 p.u. Tel.: 06-51980809

(zie ook advertentie)
http://link.marktplaats.nl/

220694968

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Zonne-energie • Zonnepanelen • PV- panelen

3 zonnepanelen 690Wp  € 2.700,00
incl. btw • montagemateriaal • omvormer • kabels • transport

• Uw eigen elektriciteit opwekken dat kan….
• WEULEN KRANENBARG uw adres voor zonnepanelen
• Leveringen en montage vakkundig en betrouwbaar
• Subsidie vanaf 1 maart. Aanschaf de moeite waard.

(subsidie vanaf 1000Wp)

Dr. Grashuistraat 14 Tel:. 0314 - 621364
7021 CL  ZELHEM www.weulen-kranenbarg.nl

Menu van de maand

“Maart”
Combinatie van gemarineerde zalm en gamba’s met

een dressing van verse tuinkruiden

***
Gebakken runderentrecôte met

een vier kleuren pepersaus

***
IJsparfait van boerenyoghurt en citroen met

Achterhoekse kaneelbiscuits

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 6 maart

in het café

De Hanska
Band

aanvang 21.00 uur

in de discotheek

DJ Martijn

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206 Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

DE VOORJAARS-
COLLECTIE

IS BINNEN!!!
JUST MORE Damesmode ook in Dieren,

naast de Gazelle-Fabriek.
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Sinds 2005 wordt op initiatief van
Friendship Force International (FFI),
rond de datum van 1 maart elk jaar
een Wereldvriendschapsdag georgani-
seerd. Dit jaar nodigden de leden van
FF Nederland Oost in hun omgeving
wonende buitenlanders uit om samen
met hen deze dag te vieren. Na de ont-
vangst in het gemeentehuis van
Bronckhorst en een rondleiding door
het nieuwe gebouw, had FF nog een ei-
gen programma opgesteld om met de
door haar uitgenodigde – buitenland-
se- gasten verder kennis te maken.
FF Nederland Oost wil meer mensen
kennis laten maken met deze interna-
tionale wereld en streeft naar een uit-
breiding van haar ledental. Financiële,

politieke of godsdienstige achter-
grond doet niet ter zake. Friendship
Force International, opgericht in 1977
in de Verenigde Staten op initiatief
van de toenmalige president Jimmy
Carter, heeft wereldwijd meer dan 350
clubs in zestig landen. In Nederland
zijn verspreid over het land vijf clubs
actief, waarvan FF Nederland Oost er
een is. ‘Nederland Oost’ telt ruim zes-
tig leden en is opgericht in 1986 in
Zutphen.

Friendship Force laat leden kennis ma-
ken met ander culturen en levenswij-
zen door deel te nemen aan uitwisse-
lingen met andere FF-clubs in de we-
reld. Zo heeft FF Nederland Oost in de

afgelopen jaren onder andere clubs
ontvangen uit Brazilië, Canada, Japan
en de Verenigde Staten en om dichter
bij huis te blijven, uit Engeland en
Duitsland. En delegaties van de club
waren te gast in Australië, Hongarije,
Engeland en in vele andere landen. In
2010 staan bezoeken aan Amerika en
Duitsland op het programma en zul-
len er clubs worden ontvangen uit
Nieuw-Zeeland en Oklahoma (USA).
Door deze uitwisselingen worden de
deelnemers vele ervaringen rijker en
er ontstaan vaak hechte internationa-
le vriendschappen. 

Jan de Bont, voorzitter van FF Neder-
land Oost, bedankte de gemeente
Bronckhorst voor de ontvangst. De
Bont vroeg aan Aalderink of hij ook in
2011, in het jubileumjaar, gastheer wil
zijn. Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Voor aanmelding of meer informatie
kijk op: www.FriendshipForceZut-
phen.nl. Email: bont0030@planet.nl
of bel: 06-30478178.

Friendship Force

Wereldvriendschapsdag Bronckhorst

Hengelo - Op 27 februari was Friendship Force Nederland Oost te gast bij
Bronckhorst in het nieuwe gemeentehuis in Hengelo. Burgemeester
Henk Aalderink was van 12.00 tot 14.00 uur gastheer van een internatio-
naal gezelschap. In zijn openingswoord heette burgemeester Aalderink
iedereen welkom in het bijzonder enkele mensen uit onder meer uit Irak
en Somalië. Het doel van FF is om leden zoveel mogelijk kennis te laten
maken met andere culturen en levenswijzen.

Leden van Friendship Force Nederland Oost in het nieuwe gemeentehuis van Bronckhorst. Rechts burgemeester Aalderink die gastheer was.

Het winnend ontwerp van de prullen-
bak van de gemeente Bronckhorst
werd gemaakt door Niels Vriezen, leer-
ling van de Jan Ligthartschool. Een de-
legatie van de gemeente, onder lei-
ding van wethouder André Baars,
kwam naar de Zelhemse basisschool
om Niels zijn prijs te overhandigen. De
overhandiging vond plaats aanslui-
tend aan de sportieve be-fitt dagope-
ning van de school. Het was voor
school het eerste exemplaar de origi-
neel vormgegeven prullenbak, ge-

maakt bij het Zelhemse bedrijf VCP
Streetcare en voor Niels een leuke ca-
deaubon.

Het blijft niet bij dit ene exemplaar,
want in ieder geval bij de andere basis-
scholen zal een, door Niels ontwor-
pen, prullenbak geplaatst worden en
VCP Streetcare neemt de komende pe-
riode de prullenbak mee naar de
beurs om te zien of er een bredere be-
langstelling voor is.

Niels Vriezen wint prullen-
bakontwerpwedstrijd

Zelhem - Ook de leerlingen van groep 7/8 van de Jan Ligthartschool deden
aan het begin van het schooljaar mee aan de nationale ‘zwerfvuil’-op-
ruimdag in Zelhem en in de gemeente Bronckhorst. Aansluitend konden
de leerlingen meedoen aan een ludieke actie om een prullenbak te ont-
werpen voor in de gemeente.

Watts Up! is een Zutphense rockband,
opgericht in 1999, bestaande uit zes
gedreven muzikanten. Jan Wentink
speelt gitaar, bassist is Arthur Giskes,
Erik Nengerman is de toetsenist,
Chantal Nengerman zingt net als
drummer Arjen te Dorsthorst en
drummer Remco Theijssen. De band
speelt bekende Engels- en Nederlands-
talige covers van verschillende(rock)
bands en staat bekend om haar en-
thousiasme en altijd geslaagde optre-
dens.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG Watts Up!

Bronckhorst - Woensdagavond 10 maart (volgende week woensdag) speelt
de band ‘Watts Up!’ tussen 20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live in
het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zel-
hem wordt uitgezonden.

Op 3 maart zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen. In Bronckhorst doen hier-

aan zeven partijen mee. Op het verkie-
zingsdebat konden de lijsttrekkers

hun standpunten toelichten. Het de-
bat stond onder leiding van Hester Ma-
crander. 
De zeven deelnemende partijen en
hun lijsttrekkers waren: André Baars,
CDA; Antoon Peppelman, PvdA; Do-
rien Mulderije, VVD; Gaston Wouters,
D66; Max Noordhoek, Groen Links;
Evert Blauw, Gemeente Belangen
Bronckhorst en Gerrit Averesch, SGP-
ChristenUnie. 
Aan de hand van een aantal stellingen
werd er gedebatteerd. De lijsttrekkers
konden aangeven wat er de afgelopen
jaren is goed gegaan en wat niet. Wel-
ke scenario kies je voor de toekomstvi-
sie. Waar mag op bezuinigd worden
en waar niet. Hoe wilt u burgers acti-
veren om mee te doen. Maar ook on-
derwerpen als plattelandsvernieu-
wing, hoe kan Bronckhorst leefbaar
blijven met de ‘krimp’ van de bevol-
king en duurzaamheid van de ge-
meente kwamen aan de orde. Tot slot
mochten de lijsttrekkers in enkele mi-
nuten zichzelf en hun partij promo-
ten. Het verkiezingsdebat werd recht-
streeks uitgezonden op Radio Ideaal.
Het werd ook opgenomen door Ideaal
TV en is te zien tot aan de verkiezin-
gen. Verder is het debat terug te zien
op www.bronckhorstkiest.nl

Tam verkiezingsdebat Bronckhorst
Hengelo - Op 24 februari werd in de raadszaal van het gemeentehuis van
Bronckhorst het verkiezingsdebat van de lokale politieke partijen gehou-
den. Voor het debat, waar de spetters niet van afvlogen, was veel belang-
stelling.

De lijsttrekkers in debat. Derde van rechts debatleider Hester Macrander.

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

L.R. en P.C. de
Graafschap

Zaterdag 27 februari jl. werd er een
wedstrijd in Hengelo Gld. verreden. 

Karin Roelofs deed samen met haar
pony Atrichta mee. Ze reed in de klas-

se B categorie D/E. Ze reed een nette
proef en werd 1ste met 190 punten. 

In Vragender werd er een springwed-
strijd georganiseerd.  Mandy Gotink
behaalde in de klasse L een 8ste prijs.
Dit deed zij met haar paard Suzie G.
Bart Hartman reed met Udette in de
klasse Z. Hij werd hier 4de.

P a a r d e n s p o r t
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De kinderen en volwassen dansers la-
ten hun jazz- en streetdance dansen
zien. De muziek waarop de deelne-
mers hun kunsten laten zien varieert
van kabouter Plopstijl voor de klein-

tjes vanaf 2 1/2 jaar tot stijlvolle jazz en
coole muziek met vette beats voor de
groteren. Het belooft weer een prach-
tige dansmiddag te worden! Eenieder
is van harte welkom en evenals vorig

jaar worden er weer veel ouders,
grootouders en andere belangstellen-
den verwacht. De locatie is Sporthal
de Lankhorst in Wichmond. 

Entree voor kinderen t/m 3 jaar is gra-
tis, tot 12 jaar 3 euro en vanaf 13 jaar
4 euro. Het dansen begint om 13.00
uur en duurt tot ongeveer 15.00 –
15.30 uur.

Jazzdemo DOG Baak in De Lankhorst Wichmond 7 maart

Middag vol wervelende dansen

Wichmond - Zondag 7 maart aanstaande vindt de jaarlijkse jazzdemo van
gymnastiekvereniging DOG uit Baak plaats in Sporthal De Lankhorst in
Wichmond. ‘Demo’ staat voor demonstratie en het is dus geen wedstrijd,
maar een zeer afwisselende, spetterende demonstratie van verschillende
dansgroepen uit de regio. Aanvang 13.00 uur.

De Jazzdemo in maart 2009 was een groot succes.

De kinderboerderij biedt een ieder die
een boomstam gezaagd wil hebben de
mogelijkheid dit voor een heel zacht
prijsje, een fooi voor de mobiele hout-
zagerij, gedaan te krijgen. Dit is moge-
lijk omdat het om een demonstratie

gaat en het is dan ook een eenmalige
actie. Belangstellenden kunnen zelf
aangeven wat ze over willen houden,
hetzij planken, balken of regels of mis-
schien wel kubussen. Het enigste wat
men hoeft te doen is zorgen voor het

vervoer van de stam. De boomstam
mag niet dikker zijn dan 80 cm door-
snee en de maximale lengte dat ge-
zaagd kan worden is 6 meter. De stam
dient spijkervrij te zijn. Aan het einde
van de dag kan het eindproduct mee
naar huis worden genomen. 

Interesse? Bel naar kinderboerderij
Feltsigt 0575-462828 en vraag naar Al-
bert of kom langs, Bekveldseweg 5 in
Bekveld.

Gratis boomstammen laten zagen tot planken

Mobiele houtzagerij bij Feltsigt

Bekveld - Op zaterdag 24 en zondag 25 april 2010 staat mobiele houtzage-
rij Braakman uit Lochem op het terrein van kinderboerderij Feltsigt. De-
ze dagen wordt het schaapscheerders feest gehouden. De mobiele houtza-
gerij gaat dan demonstreren hoe boomstammen tot planken of balken
verwerkt zullen worden.

De mobiele houtzagerij zal bij Feltsigt demonstraties houden.

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

functies zijn voorgeprogrammeerd:
surfen op het web, e-mailen, tekstver-
werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bij-
houden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig.
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te kij-
ken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft ge-
woon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assorti-
ment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Op vrijdag 5 maart en dinsdag 16
maart kunnen bezoekers in het Ser-
vicehuis aan de Dorpsstraat 7 in Vor-
den opnieuw met eigen ogen zien dat
dankzij de vooraf gelnstalleerde pro-
gramma's het gebruik van de simPC
heel eenvoudig is. Er zijn experts aan-
wezig die antwoord kunnen geven op
alle vragen. Aanmelden is niet nodig.

Demonstratie makkelijke
computer bij Sensire
Vorden - De demonstratiedag voor
simPC's die gehouden is op vrijdag
19 februari jl.was een groot succes.
Dertig bezoekers hebben de demo-
dag in het Servicehuis bezocht en
waren bijzonder enthousiast over
het gemak van de simPC. De simPC
is een makkelijke en veilige com-
puter, zeer geschikt voor iedereen
die gelnteresseerd is in de voorde-
len van een computer, maar opziet
tegen installatie, onderhoud en
het risico van virussen. De thuis-
zorgwinkels lieten op 19 februari
zien dat dankzij de vooraf gelnstal-
leerde programma's en een service
abonnement het gebruik van een
simPC volledig zorgenvrij is.

Op zaterdag13 februari is een groot
aantal PvdA kandidaten, wethouders
en bestuursleden de straat opgegaan
om honderden rozen uit te delen. De
roos is van oudsher een PvdA symbool,

maar was nu bedoeld als Valentijns
groet. Maar ook het prille begin van
het voorjaar is begroet, op 27 februari
zijn kandidaten langs diverse dorps-
pleinen en sportvelden gegaan om ro-
de tulpen en appeltjes uit te delen. 
Het thema van het verkiezingspro-
gramma is "Nieuw Naoberschap" en
het uitdelen van een bloemengroet
past daarbij, de PvdA wil laten zien dat
burgers -zoals zij zelf- allen wat bren-
gen en bijdragen aan de gemeen-
schap. Burgers ontwikkelen zich en
benutten kansen, zoals deze nieuwer-
wetse traditie warmte te tonen en con-
tact te leggen!

Partij met ballen toont zachte kant

PvdA deelt bloemen uit!

Bronckhorst - De PvdA Bronck-
horst heeft tijdens de campagne
getoond een partij met ballen te
zijn, letterlijk én figuurlijk! Diver-
se keren is de burger de bal toege-
speeld, dat heeft geresulteerd in
goede ontmoetingen. De PvdA gaat
dit de komende jaren doorzetten!
Er bleek echter ook een zachtere
kant bij de partij, er zijn namelijk
rode rozen en tulpen uitgedeeld.

Van links naar rechts: Annemiek Nelis ( voorzitter afdeling) en wethouders Peter Glasber-
gen en Anne van Kuil proberen elkaar ook een bloem te geven.
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De ballonnen vonden gretig aftrek bij
de kleinste inwoners van de gemeente
en de volwassenen waren gelnteres-
seerd in de standpunten van het CDA.
De appels van de lokale fruitteler uit

Rha en de folders, die ook bij een on-
dernemer uit Bronckhorst zijn ge-
drukt, werden graag in ontvangst ge-
nomen. Het CDA wil de kiezers graag
goed informeren. Op de website,
www.cdabronckhorst.nl, zijn dan ook
in een oog opslag alle documenten te
vinden met daarin verantwoording
van de afgelopen periode en de be-
langrijkste punten voor de komende 4
jaar. Deze standpunten zijn elke dag
ook te vinden op twitter via www.twit-
ter.com/cdabronckhorst.

CDA-stand Bronckhorst goed
bezocht

Hengelo -  Ondanks het slechte
weer was er afgelopen vrijdag veel
belangstelling bij de CDA-kraam
op de lokale markten van de ge-
meente Bronckhorst. De bezoekers
werden ontvangen door raadsle-
den en kandidaat raadsleden.

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



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

Uiteraard een wedervraag, wie de voor
mij onbekende man toch wel was en
waarom hij al die namen wilde weten
? Hij zei toen: ‘ Mijn naam is Ab Boers,
ik woon sinds kort in Vorden en ben
zeer gelnteresseerd in de plaatselijke
politiek’. Een paar maanden later ken-
de heel Vorden hem. Ria Aartsen, frac-
tievoorzitter van het CDA werd wet-
houder. Ab Boers kwam in de raad en
werd gelijk de nieuwe fractievoorzit-
ter van het CDA ! Toch had hij zich
toen al circa tien jaar verdienstelijk ge-
maakt in de Zutphense politiek.
Ab Boers werd in Hengelo geboren in
een gezin waar pa en ma traditiege-
trouw CHU stemden. ( Een partij die
later samen met de AR en KVP zou op-
gaan in de CCP en dat sinds eind jaren
zeventig het CDA wordt genoemd). Hij
wist al op jonge leeftijd dat hij later
onderwijzer wilde worden. Na respec-
tievelijk de middelbare school en aan-
sluitend in Doetinchem de kweek-
school te hebben bezocht werd hij na
de militaire dienst, in Ede tot onder-
wijzer benoemd. Ab Boers: ‘ In die tijd
had je keuze genoeg, de banen in het
onderwijs lagen gewoon voor het op-
scheppen ‘. 
Na drie jaar Ede werd hij aan een lage-
re school in Zutphen benoemd, waar-
bij hij in de avonduren MO geschiede-
nis studeerde. En met succes, waarna
hij in de periode 1976- 1986 eveneens

in Zutphen het vak geschiedenis do-
ceerde. In 1986 werd Ab Boers in deze
stad directeur van de christelijke MA-
VO. Op gegeven moment volgde er een
fusie met het Baudartius College en
trad hij toe tot de directie. Ab Boers: ‘
De interesse voor de politiek begon al
tijdens mijn studie aan de kweek-
school. Ik heb daar voor het vak ‘ maat-
schappijleer’ scripties moeten maken
over de toenmalige Boerenpartij ( van
boer Koekoek) en over D’66 ( van Hans
van Mierlo). Ik heb toen heel veel ver-
gaderingen bijgewoond, waardoor
mijn enthousiasme voor de politiek
steeds maar groter werd’. 
Tijdens zijn onderwijzersloopbaan in
Zutphen werd hij al op31 jarige leef-
tijd raadslid van de CCP ( het latere
CDA dus). Ab Boers: ‘ Ik was het jong-
ste raadslid en kreeg ‘Welzijn ‘ en
‘Emancipatie’ in mijn takenpakket.
Het was de tijd van de rooie vrouwen
en de vrouwen- café ‘s. Het opzetten
van een emancipatiebeleid voor vrou-
wen was zeer boeiend’, zo zegt hij. Ten
tijde van de zojuist genoemde school-
fusies liet Ab Boers de politiek voor
een paar jaar, vanwege tijdgebrek, va-
ren. In 1989 pakte hij in Vorden de po-
litieke draad weer op en ging hij in het
acht kastelendorp een spannende tijd
tegemoet.

Ab Boers: ‘ In de negentiger jaren was

er al sprake van toekomstige gemeen-
telijke herindelingen. Nederland
moest toe naar ‘grotere’ gemeentes.
Een soort bedreiging voor de kleine ge-
meentes zoals bijvoorbeeld Vorden.
Wij hebben toen tegen elkaar gezegd:
‘ Laten we niet afwachten tot er over
ons beslist wordt en wij voor een vol-
dongen feit worden geplaatst. Laten
we zelf een keuze maken, een pro- ac-
tieve rol gaan spelen. De eerste ge-
dachte was om te proberen om samen
met Hengelo en Steenderen tot een
sterke plattelandsgemeente ( VHS) te
komen.

Wij kwamen al vrij snel tot de conclu-
sie dat de VHS toch te klein zou blijken
en dat wij nadien toch weer zouden
worden opgeslokt. Vervolgens werden
Zelhem en Hummelo/ Keppel er bij be-
trokken. Wij zijn toen letterlijk de
boer opgegaan om onze plannen uit te
leggen. Provinciale Staten van Gelder-
land stond aanvankelijk zeer sceptisch
tegenover onze ideeën. We hebben de
blaren op de tong moeten praten om
en de provincie en de fracties in de
Tweede Kamer te overtuigen. We zijn
vier keer in Den Haag geweest waar we
o.m. gesprekken met Maria van der
Hoeven hebben gevoerd. Wat precies
de doorslag heeft gegeven weet ik niet,
feit is wel dat wij en Arnhem en Den
Haag warm hebben gekregen en wat
uiteindelijk in 2004 tot de nieuwe ge-
meente Bronckhorst heeft geleid.

Aanvankelijk was er hier en daar in de
vijf voormalige gemeentes de nodige
twijfels. Zelf kreeg ik de kans om wet-
houder te worden. Ik heb mijn baan in
het onderwijs met ‘terugkeer garan-
tie’ opgezegd. Trouwens zonder deze

garantie had ik het ook gedaan. Ik
vond het namelijk een geweldige uit-
daging om samen met anderen van
Bronckhorst iets moois te maken. Wij
zijn thans vijf jaar verder. Het geeft
mij enorm veel voldoening dat het ons
onder de bezielende leiding van bur-
gemeester Henk Aaldering gelukt is
om van de vijf kleine gemeentes één
sterke plattelandsgemeente te maken.
Raad en college betrekken de bevol-
king bij nieuwe ontwikkelingen en
dat is een goede zaak.

De insteek was en is om het werk met
elkaar te willen doen. Tot dusver heb-
ben wij in Bronckhorst een CDA/ P.v.d.
A coalitie. Dat loopt perfect. Je moet
daarbij collegiaal zijn en bereid zijn
om met elkaar te willen werken. Niet
voor eigen eer gaan en bereid zijn om
ook je nek uit te steken. En vooral el-
kaar vertrouwen. Daar schortte het
m.i. in het voormalige kabinet aan.
Bos en Balkenende, ze wantrouwen el-
kaar. Daar komt nog bij dat de conflic-
ten in de media breed worden uitge-
meten. Dat alles heeft o.m. de breuk
veroorzaakt’, zo meent Ab Boers. 
Terugkijkend op vijf jaar Bronckhorst
stelt hij dat het niet altijd rozengeur
en maneschijn is geweest. Hij wijst
daarbij op de menselijke drama’ s die
zich de afgelopen jaren in Bronck-
horst hebben voorgedaan ( bliksemin-
slag op het kerkhof in Vorden, de tra-
gische gebeurtenissen in een gezin in
Hengelo en een brute roofoverval in
Zelhem). ‘En met de kennis van van-
daag hadden wij ( Bronckhorst, Does-
burg, Doetinchem) destijds eerder
moeten ingrijpen toen de openbare
scholen (Stichting IJsselgraaf) bijna
failliet gingen. Gelukkig hebben we
dat nog net kunnen voorkomen’, zo

zegt Ab Boers in het fonkelnieuwe ge-
meentehuis in Hengelo. 
Ook is hij trots dat dit gemeentehuis is
gerealiseerd en dat er al van diverse
gemeentes in Nederland belangstel-
ling is getoond om het gebouw te mo-
gen beklijken. ‘ Het heeft Bronckhorst
landelijk wel op de kaart gezet’, zo
zegt hij in zijn werkkamer. Links naast
zijn bureau hangt aan de wand een
prachtig oud schilderij van kasteel
Vorden. Vanuit het raam kijkt hij uit
op de huizen in een deel van Hengelo.
‘ Daar waren vroeger de landerijen
van mijn vader’, zo zegt hij. Met voor
ogen het perspectief van een ‘goed
draaiende gemeente Bronckhorst’, het
nieuwe gemeentehuis, zijn eigen
fraaie werkplek en bovendien een
baan die hij leuk vindt, waarom dan
toch stoppen ? 

Ab Boers: ‘ Natuurlijk is het geweldig
om hier te werken. Een jaar geleden
heb ik de beslissing genomen om na
de gemeenteraadsverkiezingen te
stoppen. Volgende maand word ik 63
jaar. Zou ik mij weer beschikbaar stel-
len en ik word gekozen dan betekent
dat nog vier jaar te gaan. Je kunt het
namelijk richting de kiezer niet ma-
ken om na een paar jaar te zeggen, ik
stop er mee. Het wethouderschap is
prachtig maar tegelijkertijd lever je
veel vrije tijd in. Wij hebben vier klein-
kinderen (de vijfde is op komst). Ik wil
graag voor hen een ‘echte opa’ zijn.
Gaan kijken wanneer ze sporten, de
kleintjes van school halen en dat soort
dingen. Daarnaast heb ik een fijne
tuin waarin veel moet gebeuren. Ook
zijn er plannen om samen met mijn
vrouw wat reisjes te maken. Kortom
hoog tijd om mijn sociale leven wat
‘op te poetsen’, zo zegt Ab Boers.

Wethouder Ab Boers stapt uit de politiek

Trots op het tot stand komen sterke plattelandsgemeente
Bronckhorst

Vorden. Ruim twintig jaar geleden zat er tijdens raadsvergaderingen en
commissievergaderingen van de toenmalige gemeente Vorden plotsklaps
een man op de publieke tribune die alles wat er door de vroede vaderen
werd gezegd, uiterst nauwlettend volgde. Hij zat op een stoel vlak achter
de perstafel. Dus was een praatje gauw gemaakt. De bewuste toeschouwer
tikte de pers zo nu en dan op de schouder met de vraag, ‘ wie sprak daar
zojuist ‘?

De bijna ex- wethouder geeft de
volgende prognose:
CDA (10 zetels), P.v.d. A (4), VVD (6),
Groen Links (1), D’66 (3) en de
Christen Unie (1). Samen dus 25 ze-
tels. Dat zou betekenen een stabiel
CDA (die heeft momenteel ook 10
zetels), een verlies van drie zetels
voor de P.v.d. A en een winst van
twee zetels voor D’66 en voor het
eerst één zetel voor de Christen
Unie. Op dit moment is de samen-
stelling van het college : 2 CDA wet-
houders (Ab Boers en André Baars)

en 2 P.v.d.A wethouders (Anne van
Kuil en Peter Glasbergen).

Ab Boers: ‘ Ik durf geen voorspel-
ling te doen hoe het nieuwe colle-
ge er straks zal uitzien. Ik ga er
trouwens wel van uit dat het CDA
weer twee wethouders zal leveren.
De VVD lijkt na het CDA de groot-
ste partij in de gemeenteraad van
Bronckhorst te worden. Maar of
dat ook een wethouderszetel (s) op-
levert weet ik niet. Over drie we-
ken geef ik het antwoord’, zo zegt
hij lachend. Overigens mocht de
prognose van Ab Boers uitkomen,
dan kan het ook best zo zijn dat
CDA en P.v.d. A (samen dan goed
voor 14 zetels, dus een ruime
meerderheid) de komende vier ja-
ren weer gezamenlijk in Bronck-
horst zullen ‘ regeren’. Wat Ab
Boers betreft, geen enkel bezwaar.
‘ We hebben de afgelopen vier ja-
ren immers perfect samenge-
werkt’, zo zei hij tijdens een inter-
view met ‘Contact ‘.

Uitslag gemeenteraadsverkiezing

Prognose Ab Boers

Vorden. Morgen (woensdag 3
maart) worden er landelijk ge-
meenteraadsverkiezingen ge-
houden. Nu hij de politiek zal
verlaten, zal bij wethouder Ab
Boers de spanning over de uit-
slag beduidend minder zijn dan
bij voorgaande verkiezingen.
Toch is ook hij, net als de mees-
te inwoners van Bronckhorst
wel reuze benieuwd naar de toe-
komstige nieuwe samenstelling
van de raad.

Het volkslied van Gelderland roemt al
de prachtige beuken! Geen andere
boom is dankzij zijn zachte gladde
bast zo vol gekerfd met liefdesverkla-
ringen, namen en data, zeer geliefd bij
de mensen dus! In de taal van de bloe-
men staat de beuk voor voorspoed.

Wat kunnen we voor Bronckhorst nog
meer wensen!

Vroeger veelal aangeplant bij buiten-
plaatsen en kastelen. 
Wat staat in het logo van Bronckhorst?
Juist een kasteel!

En als het dan allemaal nog niet goed
gaat… 
Neem dan de druppels van de beuk en
volgens de Bach remedie verandert ar-
rogantie en onverdraagzaamheid in
verdraagzaamheid en de kunst het
goede in alles te zien.
Waarom de rode soort?
Rood staat voor de Partij van de Arbeid
voor solidariteit, maar dat wist u vast
al!

PvdA Bronckhorst

Een rode beuk
Hengelo - Tijdens de opening van het nieuwe gemeentehuis heeft de PvdA
een tak van een rode beuk aangeboden aan het college als symbool voor
een nog te planten boom. Waarom gekozen is voor een beuk wordt duide-
lijk uit de, samen met de tak, aangeboden tekst.

Op maandag 08 maart zal Mw. Dora
Legters uit Halle meewerken aan het
programma. Drs. H.J. Boon uit Zelhem
zal op maandag 15 maart een overden-
king houden. Voor de uitzending van
maandag 22 maart is dhr. Ton Rutting
uit Vorden uitgenodigd om wat te ver-
tellen over het werk van de pastoraat-

groep van de parochie Vorden.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week via het tel. nummer van de
studio: 0314-624002 De kabelfrequen-
ties van Radio Ideaal zijn voor heel
Oost-Gelderland: FM 91.1 of 94.00. De
etherfrequenties zijn 105.1 t/m 107.7.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma "De Muzikale Ontmoe-
ting " bij Radio Ideaal zijn voor de
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

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



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

Wat is: A. “Doar is ne boeske te weinig onder verstokt”: Daar hebben ze
een takkebos te weinig onder verstookt. Die is niet erg intel-
ligent.

B. Keurntjespap: Geschifte karnemelkse pap. “Lust ow keurn-
tjespap”.

C. Uutslag: Eczeem. “Hee zit vol uutslag”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

PROGRAMMA
Het programma èn het diner van het
Bruisend Brasil Benefiet op 19 maart
is rijk gevuld. Vanaf 17:30 uur tot mid-
dernacht zijn er Braziliaanse cock-
tails, muziek, percussie en dans. De
presentatie is in handen van Wouke
van Scherrenburg, bekend van NO-
VA/Den Haag Vandaag. De Braziliaan-
se zangeres Lilian Vieira van de inter-
nationaal bekende band ZUCO 103,
onder andere in Vancouver tijdens de
Olympische Winterspelen, treedt op.
Een aantal leerlingen toont de aller-
nieuwste collectie van modeontwer-
per She Guan Hu tijdens een wervelen-
de show op de catwalk. Hans Keuper
(Boh Foi Toch), zanger S.T. Nelles (ini-
tiatiefnemer van dit benefiet) en Bra-
ziliaanse danseressen met veren zor-
gen in een unieke combinatie met de
Achterhoekse Huppelklumpkes voor
een bruisende smeltkroes van cultu-
ren. 
Oprichter en directeur van de Brazili-
aanse organisatie IBISS, de Nederlan-
der Nanko van Buuren, vertelt per-
soonlijk in woord en beeld over de
maatschappelijke situatie in Rio. Hij
gaat daarbij onder andere in op de in-
vloed van het WK 2014 en de Olympi-
sche Spelen in Rio 2016 op het leven
van de sloppenwijkbewoners. Bekende
sporters, onder wie voetballer Siem de
Jong (Ajax), spelers van het nationale
vrouwenvoetbalteam en wielrenner

Jelle Nijdam geven hun visie op het be-
lang van sport bij ontwikkeling. Vei-
lingsmeester Frans Miggelbrink
brengt aantrekkelijke producten en
diensten onder de hamer. Alle op-
brengsten van de avond gaan naar het
goede doel.

HET DOEL: SPORT VOOR ONT-
WIKKELING 
In de wijk Jardim América in Rio de Ja-
neiro wil IBISS een playground bou-
wen voor sport en dans voor vrouwelij-
ke soldados (kindsoldaten) en minas,
vriendinnetjes van drugsbazen. Door
middel van de playground kan IBISS
met hen in contact komen en hen be-
geleiden naar een alternatief voor een
leven in geweld en criminaliteit.
In Rio de Janeiro werken meer dan 8,5
duizend jongeren als kindsoldaat in
een drugsoorlog die hevig woedt. Een
vijfde van hen is meisje. Sommige kin-
deren zijn amper 8 jaar oud. IBISS
strijdt al meer dan 20 jaar tegen de so-
ciale en maatschappelijke uitsluiting
van grote groepen mensen. Via onder
ander sportprojecten zorgt IBISS voor
resocialisatie en onderwijs van kinde-
ren en jongeren die als soldaat wer-
ken, hebben gewerkt en het risico lo-
pen om soldaat te worden. 

TALENT VOOR TALENT
Het Metzo College is een eigenzinnige
school voor Voorbereidend Middel-
baar Beroeps Onderwijs (VMBO) en
voor Beroepsgericht MAVO. Met haar
slogan 'Zo wil ik leren' geeft de school
haar leerlingen alle ruimte om ook
zelf invulling te geven aan hun leer-
doelen en om met hun hart en han-
den bij te dragen aan hun maatschap-
pelijke rol. De activiteiten in het kader
van het Bruisend Brasil Benefiet slui-
ten hier goed op aan. De leerlingen
zijn bezield aan de slag gegaan om
zich in te zetten voor het talent van
Braziliaanse jongeren. Ze hebben pro-
jectlessen, verkopen mooie ansicht-
kaarten en krijgen clinics mode en
voetbal van bekende Nederlanders. En
Wereldkampioen koken Toine Smul-
ders geeft de leerlingen een kijkje in
zijn keuken. Dit alles wordt vastgelegd
en uitgezonden door Graafschap TV. 

AANMELDEN EN KOSTEN
Aanmelden voor deze exclusieve bene-
fietavond met diner op 19 maart kan
via www.metzocollege.nl.

Leerlingen en bedrijfsleven zetten zich in
voor kansarme jongeren in Rio de Janeiro

Bruisend Brasil
benefiet
Doetinchem - Op vrijdagavond 19
maart is het unieke pyramidege-
bouw van het Metzo College in
Doetinchem het toneel voor een
Bruisend Brasil Benefiet. De op-
brengst van deze avond gaat naar
een project in Rio de Janeiro, dat
jonge vrouwelijke drugssoldaten
en vriendinnetjes van drugsbazen
uit een leven in geweld haalt en
hen via onderwijs een betere toe-
komst biedt. De Metzo leerlingen
hebben zich verdiept in hun leef-
tijdsgenoten in Rio en verkopen de
komende weken ansichtkaarten
voor dit goede doel. De climax van
alle activiteiten is de exclusieve
Braziliaanse benefietavond met di-
ner op 19 maart. Veel artiesten en
sponsoren hebben hun medewer-
king toegezegd. Tafels voor 6 perso-
nen en losse kaarten zijn te koop
via www.metzocollege.nl. Iedereen
is van harte welkom!

Samen met haar man Willem Jan, die
haar door dik en dun steunt en met de
vakkennis van haar vader Jan wordt er
momenteel keihard gewerkt aan een
‘eigen kantoor’, dat ze komende zo-
mer in gebruik zal nemen. Simone:
‘Wij wonen hier al tien jaar. Daarvoor
was hier slagerij Bannink gevestigd.
De voormalige slagerij naast de wo-
ning wordt dus straks mijn kantoor’,
zo zegt Simone. Op haar 19e vertrok
ze vanuit haar toenmalige woonplaats
Barchem voor het volgen van een ma-
kelaarsstudie, naar Groningen.

Na twee jaar studeren had zij de lol er
af en ging zij bij een makelaarskan-
toor in Zutphen aan het werk. De
‘dagstudie’ werd omgezet in een
‘avondstudie’. Met succes, want kort
daarna behaalde zij het fel begeerde
makelaarsdiploma. Simone: ‘ Intussen
heb ik ruim tien jaar bij diverse make-
laarskantoren gewerkt en heb ik een
schat aan ervaring opgedaan. Eigen-
lijk ben ik door schade en schande
wijs geworden. Twee jaar geleden
stond mijn besluit vast: ik ga niet
meer voor een ander werken, maar be-
gin ik voor mijzelf. Als ik het nu niet
doe, dan krijg ik er misschien later
spijt van, zo hield ik mij zelf voor’, zo

zegt ze.

Op de vraag of het gezien de recessie ,
thans wel het goede moment is om
een eigen makelaardij te beginnen,
kregen we een verrassend antwoord.
Simone: ‘ Ik denk dat het tijdstip juist
wel goed is gekozen. Slechter dan nu
kan niet, al heb ik wel het gevoel dat
de ‘markt’ weer aantrekt. Ik neem een
voorbeeld aan mijn vader, die is net als
ik optimistisch ingesteld. Toen hij 28
jaar geleden in Lochem met een ‘doe-
het-zelf ‘ zaak begon, was het ook cri-
sistijd. En zie, hij zette door slaagde er
in om een goed lopende zaak op te
bouwen’, zo zegt Simone.

De naam makelaardij ‘Vivere’ is een
bewuste keuze en duidt ook op een op-
timistische inslag. Simone: ‘’Vivere’ is
het Italiaanse woord voor ‘Leven’. (Wij
hebben trouwens altijd al wat met Ita-
lië, het is ons favoriete vakantieland).
Ik wilde altijd al iets met ‘leven en wo-
nen’, bovendien wil ik mij graag on-
derscheiden. In de achterliggende ja-
ren ben ik bij honderden aan- en ver-
kopen van woningen betrokken ge-
weest. Als makelaar moet je positief
en open zijn ingesteld en vooral eerlijk
zijn. Daar bedoel ik mee eerlijk zijn in

het geven van adviezen en altijd nako-
men van wat je zegt. E en makelaar is
niet alleen een vertrouwenspersoon
maar is tevens een maatschappelijk
werker.

Daarnaast dien je ook over psychologi-
sche kwaliteiten te beschikken. We le-
ven in een wereld waarbij echtschei-
dingen aan de orde van de dag zijn en
waar heel dikwijls makelaars bij wor-
den betrokken. Een scheiding is al el-
lendig genoeg en dan moet het ‘paar’
soms ook nog eens het huis verkopen.
Als makelaar mag je geen partij kie-
zen, er voor zorgen dat je tussen de
partijen gaat staan. Het is mijn taak
om ‘gezamenlijk’ te proberen tot één
prijs te komen. Doe je het werk goed,
dan verdient een makelaar zich altijd
terug.

Enkele jaren geleden toen er veel
vraag was naar woningen was het vak
van makelaar erg gemakkelijk. Ging je
met iemand op pad om een woning te
bekijken, wan was de woning in de
meeste gevallen al gelijk verkocht. He-
laas waren er toen onder de makelaars
heel veel ‘snelle jongens’. Snel een
huis verkopen en snel geld verdienen.
Die tijden zijn gelukkig al lang voor-
bij. Het vak is tegenwoordig veel leu-
ker geworden en is kennis van de
markt (en woningen) een absolute ver-
eiste. Daarbij adviseer ik altijd ‘ eerst
verkopen en dan pas kopen’. Ook dat
bespaart een hoop ellende’, zo zegt Si-
mone Jolink- Kleine.

Nieuw in Wichmond: “Vivere Makelaars”

Het vak draait om kennis en
vertrouwen

Wichmond. ‘Toen ik de middelbare detailhandelsschool in Deventer had
bezocht en thuis vertelde dat ik makelaar wilde worden, was mijn vader
nauwelijks verbaasd. ‘Dat zei je als kind altijd al’, zo luidde zijn laconieke
antwoord. Simone Jolink- Kleine is er anno 2010 trots op dat ze haar roe-
ping is gevolgd. Inmiddels is ze aan de Lankhorsterstraat in Wichmond
een eigen makelaardij gestart (Makelaar/Taxateur OZ). (www.viveremake-
laars.nl)

De zoogdieratlas van Gelderland is
een samenwerking van Provincie Gel-
derland, Het Geldersch Landschap,
Stichting Landschapbeheer Gelder-
land, Vleermuiswerkgroep Gelder-
land, Stichting Staring Advies en ini-
tiatiefnemer de Zoogdiervereniging.
Door alle waarnemingen van de Gel-
derse zoogdieren in kaart te brengen
komt er een goed beeld van hun ver-
spreiding. Dan wordt ook duidelijk of
bepaalde soorten hun gebied hebben
kunnen uitbreiden of juist zien krim-
pen. Met veel interesse wordt natuur-
lijk gekeken naar bijzondere soorten

als boommarters, bevers, de diverse
soorten vleermuizen, dassen en wilde
zwijnen. 
Maar de initiatiefnemers zijn ook
gelnteresseerd in meer algemene soor-
ten als konijn, haas, ree, vos en egel.
Hoe gaat het hiermee en waar worden
ze gezien? In natuurgebieden, op het
platteland of zelfs aan de randen van
de stad? Zitten ze overal of slechts in
delen van het land en van de provin-
cie?

Iedereen die mee wil helpen, kan op
de site www.zoogdieratlas.nl kijken

waar een dier al waargenomen is en
waar nog niet. Waar dus de ‘witte vlek-
ken’ zitten, misschien wel in uw eigen
omgeving. De bezoeker kan zijn eigen
waarnemingen uit het veld doorge-
ven. Zo wordt ‘online’ gewerkt aan een
steeds beter beeld van de zoogdieren
in Gelderland. De site bevat ook ach-
tergrondinformatie over de zoogdie-
ren. Dat is handig, want hoe onder-
scheidt u een bunzing, boommarter,
hermelijn en wezel? En welke vleer-
muissoorten zijn er allemaal?

De zoogdieratlas van Gelderland is on-
derdeel van een landelijk project
Zoogdieratlas.nl van de Zoogdierver-
eniging. De Zoogdiervereniging verza-
melt gegevens over alle in het wild le-
vende zoogdieren in Nederland en zet
zich in voor de bescherming van deze
dieren.

Start met project zoogdieratlas.nl

Zet de zoogdieren in Gelderland op de kaart!
Het project Zoogdieratlas.nl gaat nu ook in Gelderland van start. Alle in
het wild levende zoogdieren worden in kaart gebracht en op internet ge-
zet. Van egel tot eekhoorn, van boommarter tot bever en van das tot wild
zwijn. Inwoners van Gelderland kunnen de zoogdieratlas tot een succes
maken door ogen en oren open te houden en waarnemingen van zoogdie-
ren door te geven op www. zoogdieratlas.nl.

Via een uitgezette route komt men
langs de mooiste plekjes met witte en
gele velden van bloemen. Iedereen is
zondag 7 maart, tussen 10.30-15.00

uur van harte welkom. De toegang is
gratis. Wel wordt een vrijwillige bij-
drage zeer op prijs gesteld. Ter plekke
is daartoe gelegenheid. Ook een kopje
koffie of thee is verkrijgbaar.

Buitenplaats De Wildenborch is gele-
gen aan de Wildenborchseweg 20, Vor-
den. Voor meer informatie: kijk op
www.wildenborch.nl

Sneeuwklokjes op landgoed
Wildenborch
Wildenborch - Voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar worden de tui-
nen van het landgoed Wilden-
borch voor het publiek openge-
steld.



Zaterdag speelden de handballers uit
Hengelo een prima eerste helft en
stonden met 7-10. De ploeg van Ton
van Huffelen moest het doen slechts
één wissel. De 16-jarige Jorrit Knoef
liet als hoekspeler een prima indruk
achter.  In het tweede half uur kwam

Quintus kracht tekort en leek zelfs te
verliezen toen in de laatste minuut Ty-
foon een strafworp mocht nemen.
Doelman Tonnie Beeftink toonde zich
echter opnieuw een uitstekende straf-
worp-specialist.  In de tegenaanval had
Quintus pech toen Maarten Piek een
doelpunt afgekeurd zag worden. 

In de thuiswedstrijd tegen Grol lever-
de de ploeg van Ton van Huffelen een
uitstekende  teamprestatie. Vanuit een
hechte verdediging liep Quintus uit
naar een 7-5 voorsprong bij rust.   In de
tweede helft maakte de ploeg een hek-

tische en slordige fase door, maar
Quintus herpakte zich prima. Rob
Wentink en Stan Lasche schoten hun
ploeg naar een goede 16-10 zege. Een
mooi resultaat voor de ploeg die vier-
de staat en zich zeker weet van hand-
having in de tweede klasse.

Hengelo - De mannen van SV Quin-
tus hebben afgelopen weekeinde
in twee drie punten gepakt In Hat-
tem eindigde zaterdagavond het
inhaalduel met Tyfoon in 14-14.
Zondag werd thuis Grol verslagen
met 16-10.

Deze samenwerking heeft er, samen met de huidige trou-
we sponsoren en grote enthousiaste "Club van 50", voor
gezorgd dat Fabian de afgelopen 2 seizoenen kon mee-
strijden om een plek bij de eerste 10. In 2010 zal de Ach-
terhoekse wegrace coureur wederom in het competitieve
Dutch Supersport kampioenschap uitkomen onder de
vlag van het MRTT-Hugen team. Er zullen wederom geen
consessies gedaan worden aan het materiaal. Dit houdt
in dat er gereden wordt met de vertrouwde Yamaha R6.
Motorisch wordt de motor geprepareerd door Ahnendorp
tuning. Voor 2009 was de doelstelling om top 10 resulta-
ten te behalen. Ondanks dat het kampioenschap compe-
titiever was dan ooit, is hier met twee maal een 10e en
eenmaal een 9e plaats aan voldaan. Bovendien is Fabian
op bijna elk circuit sneller geweest dan het jaar ervoor. De
lat voor 2010 wordt iets hoger gelegd en de doelstelling is
om bij de eerste 15 in het kampioenschap te eindigen. 

Over twee weken zal Heusinkveld 4 dagen gaan trainen
in Spanje waarna hij op tweede paasdag zijn eerste ONK
race zal rijden op het TT circuit van Assen. Heusinkveld
liet ook nog weten dat hij op zijn thuiscircuit de "Varssel-
ring" wil vlammen en in de top 8 zou willen meestrijden.
Als het budget het toelaat zou hij ook nog een of twee
IDM races willen rijden.

Voor derde jaar bij MRTT-Hugen Team

HAMOVE coureur
Heusinkveld

Hengelo - Het MRTT-Hugen team met wegrace coureur Fabian Heusink-
veld werd afgelopen zondag aan het publiek voorgesteld. In 2007 zette HA-
MOVE lid Heusinkveld de eerste stappen in het ONK Dutch Supersport

kampioenschap. In 2008 is er een samenwerking
aangegaan met het MRTT -Hugen team.

Kranenburgs carnaval Uitslag verloting

Uitslag verloting Kranenburgs carnaval

1e prijs. welkoop waardecheque, Fam Rakitow 2e prijs. Rotonde dinercheque, Mevr Jellema

3e prijs Sueters kadocheque

Heren Quintus pakken drie punten

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Tel. 0575-553999

6%*
BTW * Voor woningen ouder dan 2 jaar.

VORDENSE
STOET 
NU VOOR

€1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 maart t/m zaterdag 6 maart 2010.

ZONNEPIT-
BROODJES

NU VOOR

€ 0.35 
PER STUK

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

BOSBESSEN-
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95



Spar Janssen, Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo, telefoon: 0314 - 381281
Openingstijden: ma t/m do van 8:30 - 19:00 uur (nu voortaan tot 19:00 uur geopend)
vrij van 8:30 - 20:00 uur, za van 8:30 - 17:00 uur

Alle aanbiedingen zijn geldig van donderdag 4 maart t/m zaterdag 6 maart 2010, tenzij anders vermeld.
Prijs- en assortimentswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. Bezoek ook onze website: www.spar.nl

Bij besteding 
van minimaal 

25,00* aan 
boodschappen.

KRAT
HEINEKEN

5EURO

1+1 gratis

1+1 gratis

6 blikjes

4 stuks

kiloverpakking

Hak Doperwtjes met
Worteltjes, Hollandse
Bruine Bonen, Sperzie-
bonen of Appelmoes

085*

1,70

Robijn
wasverzachter  
diverse varianten,
flacon 750 ml

199

Dr. Oetker Casa
di Mama pizza’s
diverse smaken,
doos 380/420 gram

299

Aardappelen
zak 5 kilo

099

079

Roomboter
appelflappen
vers uit de oven

2,76 199

199

kipfilet

399

Spa Reine, Barisart
of Marie-Henriette 
fles 1,5 liter

2,94

045
Prijs per 
liter 0,30 7,78/6,38 499

5,98

* Per combinatie kan de prijs verschillen. 
U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Melkan vla  
vanille of chocolade, 
pak 1 liter

Bullit energy drink
regular of
sugar free, 
blikje 250 ml

2,79/3,29 Prijs per 
liter 2,65

1,99

7,49

Axe deodorant 
of douche
diverse varianten, 
bus of flacon, 
150/250 ml

* Zie de actievoorwaarden in de winkel.

bijv. 2 potten
Appelmoes, 

370 ml

Prijs per liter 
vanaf 1,15

Prijs per kilo 
vanaf 3,57

1,14/1,22

0,73/0,83

Prijs per 
liter 1,33

Prijs per 
liter vanaf 9,98

2 stuks5 10

3

4

6

7

9

8

2

1

Bij besteding 
van minimaal 

25,00* aan 
boodschappen.

KRAT
HEINEKEN

5EURO

* Zie de actievoorwaarden in de winkel.



Renault Twingo 1.2, wit, bouwjaar 2000
Opel Astra 1.6, 5-drs., h.b. grijs, bouwjaar 2001
Fiat Punto 60S, 3-drs., h.b. grijs, bouwjaar 1994

WINTERBANDEN
SCHERP GEPRIJSD

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

Opel Astra 1.6
5-drs. h.b. groen

Bouwjaar 2001

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

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

Skoda Octavia
Station bj. 2008

LPG, 55.000 km, antraciet met.

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

Chevrolet Trailblazer
4.2 JEEP 2004 

15.950,-
SMART CABRIO AUTOMAAT 2002 4950
AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11450
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
SKODA OCTAVIA 1.9 TDI STATION 1999 5950
LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 AUTOMAAT 2000 9950
MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950
CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950
OPEL CORSA 1200-16V 3-DRS STRADA 2000 3750
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS CDX 2000 3950
OPEL ASTRA 1600 3-DRS CLUB 1999 3950
OPEL VECTRA 2000 STATION 2000 5450
OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL OMEGA 2200 STATION 2003 8950
SEAT CORDOBA 1600 STATION 1998 2950
ROVER 214 SI 3-DRS CONNOLLY 1997 2950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 11950
RENAULT SCENIC MPV 1600 1998 3950
PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250
FORD GALAXY 2.0 MPV 6-PERS. 2004 14950
FIAT STILO 5-DRS 1600-16V 2002 6950
MERCEDES SLK CABRIO 1999 10950
MERCEDES A-KLASSE A 140 CLASSIC 2000 7250
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 10450
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 9500
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2005 13950

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

M
M

Toyota Aygo 1.0
12v 3-drs, SPORT

57.061 km, 12-2007 € 9.250,-
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13.500 01-2006 28.478 KM

MAZDA MX5 1.6I EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 KM

OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ESSENTIA € 9.750 01-2004 70.161 KM 

PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 KM

PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 13.250 03-2006 134.333 KM

TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 11.750 09-2003 123.036 KM 

VOLKSWAGEN CADDY 2.0 SDI € 7.750 11-2005 56.005 KM

VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FSI 66 KW 5D CL € 12.950 08-2005 139.500 KM

Autobedrijf
Melgers

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85, Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 206 1.4 One-line, 3-drs, Zilvergrijs, 5-2006, Airco, 79.000 km
Peugeot 206 1.4 One-line, 3-drs, Staalgrijs, 9-2006, Airco, 64.600 km 
Peugeot 206 Plus 1.1 XR, 3 drs, Rood, 5-2009, Radio/cd, 3500 km
Peugeot 308 1.6 SW XS Premiere, 7-2009, Lederen bekleding, Navigatie.
BMW Z3, Roadstar 1.8, 5-2000, Zilvergrijs, Half leder

Mazda 2 Touring
1.4 16v automaat, 6-2005, 
trekhaak, airco, 41.500km

SUZUKI GRAND VITARA 1.6 3DR 12-2001 61.594 € 8.250 
VOLKSWAGEN POLO 1.4 16V TRENDLINE 03-2004 69.132 € 8.950 
CITROEN BERLINGO 1.9D 600 05-2000 171.672 € 2.750 
FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC 03-2004 34.342 € 5.400 
NISSAN PRIMERA 1.6 5D BUSINESS 09-2002 88.430 € 7.750 
OPEL ZAFIRA Z1.6XE 16V COMFORT 06-2002 108.274 € 8.500 
PEUGEOT 106 XT 1.1 3-DRS 01-2002 57.604 € 4.750 
PEUGEOT 207 XR 1.4 16V 3-DRS 01-2007 79.890 € 10.600 
RENAULT SCENIC 1.6 16V DYN. LUXE 11-2003 135.486 € 8.400 
RENAULT SCENIC EXPR. 1.9 DTI 80PK 07-2001 203.874 € 5.250 

Seat Altea 1.6 
75 kW Stylance  

07-2004, 65.342 km, bruin

€ 11.900,-

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

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

KIA                                                        o.a.
Picanto 1.0 Light 5-drs. 2007
Picanto 1.0 Light 5-drs nieuw
Picanto 1.0 X-pect 5-drs Dakspoiler 2008
Rio 1.3 GS 5-drs Dakspoiler 2002
Rio 1.5 LS 5-drs 2004
Rio 1.5 LS Airco sedan 2004
Mentor 1.6 LS Airco sedan 2001
Cerato 1.6 LX Airco sedan 2006
Carens 2.0 VGT EX diesel Roetfilter 2006
Carens 2.0 CVVT Executive 7-zits 2006
Magentis 2.0 CVVT Executive Navi 2006
Magentis 2.7 V6 Executive Vol leer 2007
Sportage 2.0 CVVT Executive Leer 2006
Sportage 2.0 CVVT X-ception Leer 2007
Sorento 2.4i Adventure 2003
Sorento 2.5 CRD Adventure diesel 2003
Sorento 2.5 VGT Adventure D roetfilter 2006
AUTOMAAT                                           o.a.
Daewoo Lanos 1.5 SX 5-drs Automaat 1998
Subaru Legacy 2.5 GX Vol Leer Autom. 2000

OVERIGE MERKEN                               o.a.
Toyota Yaris 1.0 Terra Sport 3-drs 2001
Toyota Yaris 1.0 Sol 3-drs 1999
Toyota Corolla 1.3 Terra Station 2000
Toyota Corolla 1.3 Terra Liftback 2001
Toyota Corolla 1.4 Terra Hatchback 2000
Toyota Corolla 1.6 Terra Airco sedan 1998
Subaru Justy 1.5 G3X AWD 5-drs MPV nieuw
Subaru Impreza 1.6 GL sedan 1996
Subaru Impreza 1.6 GL AWD sedan 2000
Subaru Impreza 1.6 GL Plus 5-drs 1997
Subaru Impreza 1.6 GL AWD Plus 5-drs 2000
Subaru WRX 2.0 Turbo  218pk 2002
Mitsubishi Colt 1.6 GLX 3-drs 1996
Fiat Seicento 1.1 Spi Hobby 1999
Citroen Saxo 1.1 SX 5-drs 2000
Daewoo Matiz 0.8 SE 5-drs 2000
Smart Fortwo CityCoupe Passion 2003
Opel Astra 1.6 Pearl 5-drs Airco 2000
Mazda 323F 1.5 GLX LM velgen 1995
Daihatsu Gran Move 1.6 CX Airco 2000

“DIVERSE DEMO-AANBIEDINGEN”

Ruurloseweg 13, GROENLO. Tel. 0544-46 45 55

WWW.AUTOARINK.NL

KIA VENGA
1.4 ECO XTRA
Comfort Pack
Steel Gray M.

Abs, Airco, Cruise Control, Mist-
lampen voor, Pakeersensoren,
Audio met Bluetooth Carkit

van 19.175,- voor 18.250,-

KIA CEED SW
1.4 ECO XTRA
Black Pearl M.

Abs, Airco, Audio, 
Afstandbediend centraal slot

van 19.480,- voor 18.500,-



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Schilder^sCOOL
Zutphen

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

W-MONTEUR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer: VJB00043

Werkzaamheden:
In deze functie onderhoud je CV ketels van klanten. Ze hebben
meer dan 2000 cv ketels in onderhoud. Je dient bereid te zijn
tot het draaien van storingsdiensten in zowel Arnhem als Zut-
phen. Je dient te beschikken over kennis van diverse soorten
CV ketels.

Functie eisen:
- ervaring in soortgelijke functie;
- afgeronde LTS/MTS opleiding;
- rijbewijs B;
- woonachtig in directe omgeving.

COMMERCIËEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime - vacaturenr; VJB00114

Werkzaamheden:
Het betreft een verkoop en administratieve functie in de binnen-
dienst. Je zult je niet zozeer bezig houden met ‘koude’ aqcuisi-
tie, eerder het onderhouden van contacten met bestaande klan-
ten. Naast het verlenen van assistentie binnen het offerte tra-
ject, is projectbegeleiding en de administratieve verweking
daarvan onderdeel van je functie.

Functie eisen:
- MBO niveau;
- goede beheersing Engelse en Duitse taal;
- ervaring in een commerciele functie.

WEBPROGRAMMEUR M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer: VJB00029

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van webapplica-
ties/ websites voor klanten. Daarnaast ontwikkel je bestaande
modules door en denk je mee over de ontwikkeling van nieuwe
toepassingen. Het definiëren en bewaken van richtlijnen vol-
gens de W3C-standaarden, vertalen van visuele concepten en
ontwerpen (PSD’s) naar werkbare templates is ook onderdeel
van je functie. 

Functie eisen:
- MBO/HBO werk- en denkniveau;
- kennis van PHP, MySQL, CSS, HTML en Javascrip;
- ervaring met grafische programma’s Photoshop, Imagerea-

dy, Illustrator en Dreamweaver;
- minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- zelfstandig kunnen werken. 

PROJECT ADMINISTRATEUR M/V
Omgeving Brummen – Fulltime – vacaturenr: VIW00119

Werkzaamheden:
Binnen deze functie houd je je bezig met de voortgang van pro-
jecten, onder andere door het opstellen van voor- en nacalcula-
ties en management rapportages. Je maakt deel uit van het ma-
nagement team. Je bent verantwoordelijk voor het voeren van
de gehele (project)administratie. Daarnaast stel je management
informatie samen en analyseer je diverse periodieke rapporta-
ges. Ook het verzorgen van belastingaangiftes is een van je ta-
ken.

Functie eisen:
- Relevante HBO opleiding;
- bekend met software als TSD, Exact en Excel;
- indien je bekend bent met AutoCad is dat een pré;
- affiniteit met de agrarische sector is een pré.

LEERLING DRUKKER M/V
Omgeving Zutphen – fulltime - vacaturenummer: VJB00127

Werkzaamheden:
In het begin zul je je voornamelijk bezig houden met inpakwerk-
zaamheden. Langzamerhand zul je worden ingewerkt achter
een machine, totdat je zelfstandig productie kunt draaien. 

Functie eisen; 
- In het kader van de jeugdwerkloosheid zijn wij op zoek naar

jongeren;
- fulltime beschikbaar;
- affiniteit met grafische sector.

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra.

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Voor onze locatie De Bleijke, voor de in juni 2010 nieuw te openen afdeling
‘Kleinschalig Wonen’, hebben we de navolgende vacatures:

Niveau 4 verpleging/verzorging

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

2 vacatures à 24 uur per week
1 vacature à 20 uur per week
1 vacature à 12 uur per week




