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Elke dag een reden om naar Plus te gaan!

• Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69
• Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69
• Elke woensdag verse poffertjes € 1.69
Bij een besteding van minimaal € 25,00, van donderdag t/m zaterdag:

• Elke donderdag 2e krat bier half geld
(elk bier naar keuze) !!!

• Elke vrijdag
Plus huiswijn (zuid-afrikaans) 2e fles half geld

• Elke zaterdag Verwenactie, 
nu 4 Tompoucen  € 2.00

(Deze actie vervalt indien het produkt in een week-actie loopt)

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

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Een feestje bouwen is ‘not- done’ bij de
jubilerende EHBO in Vorden. Deze
maand is het namelijk 50 jaar geleden
dat de afdeling door wijlen ( school-
meester ) J.J. van Dijk werd opgericht.
Huidig voorzitter Wim Jansen: ‘ Het is
weliswaar een jubileum maar wij vin-
den het doodzonde om geld voor een
receptie uit te geven. We doen het an-
ders en hebben 3000 euro uitgetrok-
ken voor de aanschaf van nieuwe uni-
formen. Geld uit onze eigen kas, wat
wij zelf hebben verdiend. Inderdaad
geen sponsoring, al zou ik natuurlijk
best graag zien dat ‘iemand’ of een be-
drijf ons een dergelijke schenking zou
doen’, zo zegt hij lachend. Tot voor
een aantal jaren geleden moest de
EHBO maar afwachten, of ze voor de
hulp die ze bij evenementen bood, een
vergoeding zou ontvangen.

Wim Jansen: ‘ We waren gewoon af-
hankelijk van een ‘vrije gift’. Sommige
verenigingen deden dat ook prompt,
helaas niet iedereen. Ik heb wel mee-
gemaakt dat we een weekend met drie
man ergens paraat waren en dat er
nog geen bedankje af kon’. Bep Lake-
veld, in de periode 1995- 2001 voorzit-
ter en thans ere- lid van de vereniging
is nog steeds nauw betrokken bij het
wel en wee van de plaatselijke EHBO.
Zij beaamde de woorden van voorzit-
ter Jansen en zegt: ‘ Het ontbreken van
een stukje waardering deed soms pijn.
De mensen vinden het blijkbaar heel
gewoon dat de EHBO komt opdraven.
Zo nu en dan een schouderklopje zou
best heel leuk zijn, het motiveert wel’,
zo zegt ze.

Wim Jansen: ‘ We hebben toen inge-
steld dat wanneer wij te hulp worden
geroepen, dat daar een vergoeding te-
genover moet staan. Het afgelopen
jaar vielen er tijdens een wielerronde
een achttal renners op de grond en
moesten wij onze voorraad verband,
pleisters e.d. nadien weer aanvullen.

Want dat betalen wij allemaal zelf.
Wij maken wat de vergoeding betreft
wel een onderscheid tussen club- en
commerciële evenementen. Wat de
commercie betreft rekenen we per
persoon tien euro per uur. Voor b.v.
sportevenementen 5 euro’, aldus voor-
zitter Jansen. Bij de oprichting van de
EHBO in Vorden hadden behalve J.J.
van Dijk, ook Ab Bello en Harry Groot
Bramel zitting in het bestuur. Plaatse-
lijk huisarts dokter Wim Lulofs gaf de
toen 30 leden tellende afdeling les, ter-
wijl juffrouw Kost de lessen verband-
leer verzorgde. Overigens bestaat het
huidige bestuur uit: Wim Jansen voor-
zitter; Dilly Harderman secretaresse,
Bennie Lebbink penningmeester, Je-
roen Broekman en Gerrit Letink.

Bep Lakeveld ziet met lede ogen aan
dat de afdeling vergrijst. De club heeft
momenteel 53 leden, met de ‘grootste
hap’ in de leeftijd 50 tot 65 jaar. ‘We
hielden in het verleden regelmatig
grote oefeningen met brandweer, poli-
tie, ambulances e.d. Dat kan tegen-
woordig bijna niet meer. Je hebt teveel
mensen nodig om een dergelijke oefe-
ning voor te bereiden en te organise-
ren’, zo zegt Bep. Voorzitter Wim Jan-
sen: ‘ Onze afdeling is jaarlijks onge-
veer 20 keer op pad. We hebben een

vaste ploeg van ongeveer toen perso-
nen die bij elk evenement betrokken
is. De overige leden zijn uiteraard ook
actief, maar zijn door allerlei omstan-
digheden minder vaak inzetbaar. 

Door de vergrijzing vallen er jaarlijks
een aantal leden af en krijgen we niet
voldoende aanwas. Dus hebben we
dringend behoefte aan uitbreiding
van ons ledental. We organiseren elk
jaar een nieuwe cursus. Om de kosten
te dekken en om het ledental op peil
te houden moeten er jaarlijks circa
tien leden bijkomen. Nu zijn dat er
jaarlijks vijf dus gaan we er ieder jaar
qua ledental op achteruit.Om in de
toekomst een goed functionerende af-
deling in stand te houden, zijn nieuwe
leden onontbeerlijk’. Wim Jansen
wijst nog op een ander aspect en zegt:
‘ De vereniging beschikt inmiddels
ook over een defibrillator. Deze Auto-
matische Externe Defibrillator ( AED )
wordt gebruikt bij hartstilstand. In
2011 is iedere EHBO’er verplicht om
het benodigde certificaat in zijn bezit
te hebben. Zo niet, dan mag je het ap-
paraat niet gebruiken. Dat betekent
ook dat nieuwe leden deze cursus
moeten volgen’, zo zegt hij.

EHBO bij 50 jarig jubileum geheel
in het nieuw

Wim Jansen en Bep Lakeveld

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Anjers

€3.99

U bent van harte welkom om de
school "in bedrijf" te zien! Als u wilt
zien hoe er in de kleutergroepen les
wordt gegeven en wat zij op een door-

snee dag allemaal doen, kunt u ge-
woon de klas in. Bent u benieuwd hoe
het lesgeven in een andere groep gaat,
u bent vrij om daar te kijken. 
Voor vragen kunt u terecht bij de di-
recteur Hans van Ballegoy of de ad-
junct-directeur Wineke Breijer. Zij zul-
len u graag te woord staan om uw vra-
gen te beantwoorden of om meer in-
formatie te geven.  De Vordering, Het
Jebbink 5, 7251 BH Vorden, tel: 0575-
552450

Open dag woensdag 18 maart

De Vordering in bedrijf
Basisschool De Vordering opent op
woensdagmorgen 18 maart a.s.
haar deuren men kan dan de
school bezoeken. Wellicht bent u
op zoek naar een nieuwe basis-
school voor uw zoon/ dochter of
bent u gewoon nieuwsgierig.



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.

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

�Zelhem, tijdelijk te huur
comfortabele 6-pers. recr.
won. met slaapkamer en
badkamer op begane grond.
Tel. 0314-640988.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg Jeugddienst
in de Geref. Kerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 maart 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, Jeugddienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 maart 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 maart 17.00 uur Woord- en communieviering.
Zondag 8 maart 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
7/8 maart D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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.

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 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 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk
op www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

Wooncorporatie 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 Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

Sensire thuiszorg
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal 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. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. Marion Pol-
man Uitvaartbegeleiding Voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50,  E-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
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 maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

�Te huur: 5 of 6 pers. Cha-
lets in Belgische Ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad Info: 0544-377378
/ 371819 of
www.verhuurchalets.nl zo-
mervakantie nog vrij

�Charley Cruz & The Lost
Souls. Zat. 7 mrt. 20.30 u.
HRZ 't Zwaantje Lichtenvoor-
de. Tel. 0544-371236. Entree
€ 10,-; scholieren en studen-
ten € 5,-.

�Lezing over de geschiede-
nis van de Marken door Job
Teeuwen, georganiseerd
door Vereniging Bomenbe-
lang. Op 5 maart in Hotel
Bakker in Vorden. Aanvang
19.30 u. Toegang gratis.

Dagmenu’s
4 maart t/m 10 maart 2009  
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Woensdag 4 maart
Runderbouillon/Wokki wokki van kip, wokgroente en jus,
rijst en rauwkostsalade.

Donderdag 5 maart
Wiener Zwiebelrostbraten met uien, aardappelen en
groente/verse fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 6 maart
Courgettesoep/Hollandse vispan van verschillende vis
in saus, met pasta en groente.

Zaterdag 7 maart (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost-
salade/ijs met slagroom.
Maandag 9 maart
Wildbouillon/Huisgemaakte gehaktbal in jus, aardappelen
en groente.

Dinsdag 10 maart 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Het voorjaar komt eraan we
zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Hazelnootbavaroisevlaai 

6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,75

Weekend-knallers

Appelkanjer voor 5/6 pers. € 6,95
3 meergranenbroden € 6,50

�Gevraagd: Violist(e) in klein
ensemble voor volwassenen.
Inf. Mw. van Deelen 0573-
471535.

�Te koop: Grote- en kleine
balen tarwestro, kan in over-
leg worden bezorgd. Tevens
1 zwart dwerggeitje + 1 -bok-
je. Tel. 0651946908, J. Gos-
selink, Z.E.weg 28, Toldijk.

�Gitaar duo Elias/Cordas
met romant. muziek v.
Spaanse compon. in Kultur-
husRuurlo 7 maart 20.15 u.
Toeg. à € 15.50 via
www.kunstkringruurlo.nl en
a.d. zaal.

�Kleine woning te huur per
direct in buitengebied Zel-
hem. € 550.- ex. p/mnd. Tel.
0617552141.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

www.baanvanuithuis.nl
voor gemotiveerde

werkzoekenden.

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

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Bert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

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

Café Uenk • Nieuwstad 13
Vorden

Zaterdagavond 

7 maart 

20.00 uur

Optreden Dat-Doew

Toegang gratis

�Met ingang van 11 februari
2009 woon ik op de Wehme.
Mijn nieuwe adres is: Jaap
Kettelerij, Woonzorgcentrum
de Wehme, Nieuwstad 32,
kamer 20, 7251 AJ VOR-
DEN. Telefoon: 0575-553778
/ 06-23971010.

�Gezocht: hulp in de huis-
houding voor 3 uur per week
in buitengebied Vorden/
Wichmond. 1x per 2 weken
bespreekbaar. Niet in school-
vakanties, tel.: 0575-552349.



Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Terug van 
weggeweest

Wegens succes geprolongeerd: Ham Gehakt Wellington!
Op veler verzoek keert deze topper terug in de vitrine

van de Keurslager en dan ook nog eens voor een
actieprijs van maar € 1,75 per stuk. Van dit bladerdeeg
bakje, gevuld met gekruid gehakt, ui en blokjes ham,
blijf je eten! Ham Gehakt Wellington biedt simpelweg

meer kwaliteit. En dat proef je!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Kalfssaucijzen 4 stuks € 4.00

SPECIAL

Ham Gehakt Wellington
per stuk € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Gebr. fricandeau + Gebr. 
gehakt 2 x 100 gram samen voor € 2.49

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kip cordon bleu 4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Nasi of bami 500 gram € 2.98

Wij betuigen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank voor het medeleven en de belang-
stelling ondervonden tijdens de ziekte en na het
overlijden van

Gerhard Jan Hendrik Kappert

G.W. Kappert-Hiddink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 2009

03-03-1949 03-03-2009

Berna en Jan Barink
60 jaar getrouwd!

Lieve papa en mama, opa en oma, hartelijk
gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk. 
Wij zijn trots op jullie!

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nieuwstad 26
7251 AH Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

7 MAART
30 EURO LIVE

BARRACUDA
14 MAART
FRANS
DUIJTS

HARDSTYLE MASTERZ

21 MAART
JIP DE LUXE

OXX BAND
www.radstake.nl

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

WWW.WKOLIE.NL

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

Karin Wentink
Hondenopvoeding
Puppycursus voor pups vanaf 8
weken in kleine groepjes met veel
persoonlijke aandacht.

Vervolgcursus, na de puppycursus
kun je meteen "door".
Cursussen voor gevorderde 
honden.
Behendigheidsbaan.
Hulp bij probleemgedrag, zonodig
aan huis.

Ruurloseweg 40

Zelhem (Wolfersveen)

Tel. (0314) 625183 of

(06) 25 10 33 12

www.karinwentink.nl

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte van onze
dochter en ons zusje

Demy
Lynke Linie

Demy is geboren op 26 februari 2009 om 07.49
uur, weegt 3710 gram en is 51 cm lang.

Henry, Nynke, Lynn en Sven Bultman-Gotink

Hazenhutweg 6
7255 MN  Hengelo (Gld)
Tel: 0575 - 46 77 44

Na een periode van afnemende gezondheid is
rustig ingeslapen mijn lieve man, onze zorgzame
vader en trotse opa

Gerrit Heuvelink
Gert

* Warnsveld, † Vorden,
15 augustus 1917 1 maart 2009

Vorden: Dien Heuvelink - Beumer
Wijhe: Margriet en Hennie

Warnsveld: Dick en Joke
Geert en Bastiaan
Jan Willem
Joost
Sjoerd
Guus
Sander
Daan

Nieuwstad 32, kamer 26
7251 AJ Vorden

Pa is thuis opgebaard.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal
worden gehouden vrijdag 6 maart om 10.30 uur in
de Ned. Hervormde Kerk te Wichmond, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voorafgaand aan de dienst is er in de kerk van
10.00 tot 10.20 uur gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in De Herberg, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Ik heb een goed leven gehad.
Bedankt!

Op zondagmiddag 1 maart 2009 is onze lieve vader,
fijne opa en bijna overgroot opa toch nog plotseling
overleden.

Herman Elbrink
Echtgenoot van Willy Elbrink-Visser

1948-2000

Hij is 86 jaar geworden.
Almelo: Roelof en Marjan

Joost - Lidwien
Floris - Marije
Thijs - Vivien

Vorden: Henco en Tineke
Sanne - Bart
Tim
Lise

Den Bosch: Hans en Marga
Fieke
Lotte

Correspondentieadres:
Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren op donderdag 5 maart 2009 van 19.00-19.30
uur in zijn eigen huis aan Het Jebbink 9a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
6 maart 2009 om 15.00 uur in de Veluwezaal van
het Crematorium Dieren, Imboslaan 6 te Dieren.

Daarna is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangstkamer van het crematorium.

Wij zijn heel verdrietig dat wij afscheid hebben moe-
ten nemen van onze lieve, altijd belangstellende en
positief ingestelde Pa

Herman Elbrink

Van 1948 tot midden jaren 80 had hij samen met
zijn Willy de leiding over onze zaak.

Wij zullen zijn dagelijkse kopje koffie bij de zaak en
zijn enorme betrokkenheid heel erg missen.

Henco en Tineke Elbrink
Visser Mode
Vorden

In verband met de crematie zijn wij vrijdag 6 maart
2009 de gehele dag gesloten.



Bas van der Made (21) uit Lage Zwaluwe is leerling- 

restauratiemetselaar. Hij heeft meegewerkt aan 

de restauratie van kasteel Waardenburg in een 

scholingstraject. Het werk dat met fi nanciële 

steun van de provincie Gelderland en het Rijk is 

gedaan wordt deze week feestelijk opgeleverd. 

Bas: 'Ik vind restauraties sowieso superleuk om 

te doen. Het is heel verschillend werk en ik doe 

het al vier jaar. Metselen, natuursteen stellen 

en uithakken. Natuursteen heb je vaak in grote 

blokken die ik moet egaliseren. Dat is gauw een 

dag werk. In kasteel Waardenburg heb ik ook een 

vloertje gelegd. Er is voldoende werk, want er zijn 

zat oude gebouwen.’ 

Zie ook www.gelderland.nl/belvoir.

Jan (54) en Pauline (51) Koudijs houden al dertig jaar kalveren 

op dezelfde plaats. Zij hebben in 1978 zelf een nieuwe 

boerderij gebouwd aan de weg waar zijn ouders ook een eigen 

agrarisch bedrijf hadden. 

Water voor de bereiding van de melk voor hun jonge vee 

wordt sinds kort verwarmd met een biomassakachel. De 

kachel ‘pakt’ de houtsnippers zelf. De installatie is met 

subsidie gekocht via de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 

die met geld van de provincie werkt. Deze vorm van energie 

is CO2-neutraal. Jan Koudijs: 'Zeven dagen in de week staan 

wij om 04.30 uur op om de dieren te verzorgen en te voeren. 

In het begin van elke middag nemen wij een power nap. Dat 

bevalt ons goed.' Zie ook www.gelderland.nl/klimaat en ga 

naar Duurzame energie.

Opstaan om 04.30 uur ‘s morgens

‘Er zijn zat oude gebouwen’

De Veluwe, het domein van 

vele soorten wild, maar ook van 

recreatie en niet te vergeten 

wonen en werken. Voor een 

goed evenwicht tussen deze 

verschillende soorten van gebruik 

zijn regelgeving én wildbeheer 

noodzakelijk. Jacht is een goed 

hulpmiddel voor wildbeheer!

Lubbert van den Heuvel, 

fractie ChristenUnie

Reageer op gelderland.nl/stelling

'Wilde zwijnen zijn intelligente 

en sociale dieren. Het is  onaccep-

tabel dat jaarlijks 90% van deze 

groep beschermde dieren wordt  

afgeschoten. Maak werk van 

de Ecologische Hoofdstructuur. 

Voorkom overlast met rasters, 

beter bermbeheer, ecoducten. 

Geef ze een veilig  leefgebied!'

Luuk van der Veer, 

fractie Partij voor de Dieren 

Geen jacht op de
Veluwe! Meer dan dertig teams van 

het VMBO, HAVO, VWO en 

MBO deden mee aan de 

debatwedstrijd ‘Op weg 

naar het Lagerhuis’ in het 

provinciehuis in Arnhem. 

Het Christelijk Lyceum uit 

Apeldoorn en Arentheem 

Thomas a Kempis uit Arnhem 

zijn door de jury tot winnaar 

uitgeroepen en gaan naar de 

landelijke fi nale. 

De stedelijke gymnasia uit 

Arnhem en Nijmegen gaan 

naar de herkansingronde. 

Kaartjes Burgers' Zoo
Wat zijn de namen van 

de vijf gebouwen van het 

provinciebestuur in Arnhem? 

In een naslagwerk of op 

onze website is wel ergens 

het antwoord te vinden. 

Oplossingen voor 17 maart 

2009 naar de provincie 

Gelderland, t.a.v. Marjan 

Luyten, Antwoordnummer 

411, 6800 WC  Arnhem. Een 

postzegel is niet nodig. Eén 

inzending per naam en adres. 

Graag telefoonnummer 

vermelden. De winnaar 

ontvangt twee kaartjes voor 

Burgers’ Zoo.

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11, 

Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl

Niet te dichtbij komen
'Ik hoor de wilde zwijnen ‘s nachts knorren en schreeuwen naar 

elkaar aan de andere kant van de afrastering.' Aan het woord is Karin 

Zweers-van der Kaaden, samen met haar man eigenaar van camping 

de Wildhoeve in Emst. Zij vertelt dat ze twee jaar geleden op advies 

van jachtbeheer het terrein heeft afgeschermd met stroomdraad. De 

dieren komen daadwerkelijk tot die draad. Zweers-van der Kaaden: 

'Het zijn wilde dieren. Mensen komen echt te dichtbij als ze de wilde 

zwijnen willen voeren. Dat is gevaarlijk. Als er te veel zijn moet er iets 

gebeuren, want om aan voldoende voedsel te komen heeft elk dier zijn 

aantal hectares nodig. Je moet dan ingrijpen. Klaar!'

Het beheren van het aantal wilde zwijnen op de Veluwe is niet 

gemakkelijk. De provincie Gelderland zoekt steeds de ideale balans 

tussen wonen, werken en recreëren. Veiligheid voor het verkeer, schade 

aan tuinen en gewassen voorkomen en het toerisme niet ondermijnen. 

Daar gaat het om. Veel volwassenen en kinderen zien graag wilde 

zwijnen rond struinen in de bossen. De meeste campings op de Veluwe 

varen daar wel bij. Zie ook www.gelderland.nl/wildoverlast.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Gld.dichtbij

'Op weg naar het Lagerhuis' 

STELLING VELUWE ACTUEEL

PRIJSVRAAG

ACTUEEL

Tweewekelijkse pagina voor de inwoners van Gelderland

nr. 4 | week 10 | 2009

Energie met biomassakachel is CO2-neutraal 

Karin Zweers-van der Kaaden: 'Als er te veel wilde zwijnen op de Veluwe rond struinen, 

dan moet er wel iets gebeuren'

Bas van der Made: 'Restauraties zijn superleuk'

Verkoop Nuon
Zie voor het meest actuele 

nieuws over de verkoop van 

aandelen Nuon onze website 

www.gelderland.nl/nuon

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



Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

WEEKBLAD

www.contact.nl

Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

1

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

Telefoon
0573 250276
06 38904185

www.loetwestra.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Hoveniersbedrijf

Kettelerij

Hoveniersbedrijf Kettelerij
Addinkhof 16a
7251 VG Vorden
Telefoon (0575) 552054
Fax (0575) 55 19 92

Ook zo’n zin in het voorjaar?

Maak nu de plannen voor de tuin,
wellicht kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Waarvoor kunt u ons inschakelen:

• Advisering
• Tuinontwerp en aanleg, ook ontwerpen om zelf uit te voeren
• Tuinonderhoud
• Renovatie van de gehele of gedeeltelijke tuin
• (Sier-) Bestratingen
• Voorjaarsbeurt en Voorjaarssnoei
• Oplossen wateroverlast
• Bemestingsadviezen
• Erf afscheidingen
• Grondkeringen (diverse mogelijkheden)
• Walbeschoeiingen
• Bouwkundige tuinelementen (tuinschuurtjes, overkappingen,

pergola’s, gemetselde vijvers, vlonders, steigers, etc.)
• Onderhoudscontracten op maat
• Kappen van bomen door middel van klimtechniek 

(ook moeilijk bereikbare bomen)

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

GESLOTEN

w w w . t u u n t e - f a s h i o n . n l

Wij zijn deze week gesloten
Heropening vrijdag 13 maart 09.00 uur

( u kunt terecht in ons filiaal Lochem of Warnsveld)

NEIJE WEGGE
(VOLKOREN/DINKEL 

GEVULD MET KRENTEN

NU VOOR           € 1.95

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 3 t/m zaterdag 7 maart 2009

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Tarwe / dinkel zacht kleinbrood

KLEINE STOETIES
Bruine broodjes niet lekker? 
Ik vind ze heerlijk! Vooral 
met pindakaas.

Tarwe / dinkel za

Brui
Ik vi
met p

Producten van d‘Oale Groond verkrijg
baa

Proef, geniet en maak ook nog eens 
kans op een wellness arrangement.

NU:  6 HALEN

5 BETALEN 
(0.43 per stuk)

ZWITSERSE ROOMVLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT

€ 11.95

Bruine broodjes niet lekker? 
Ik vind ze heerlijk! 
Vooral met pindakaas.

Gedurende de hele maand maart 
Apk keuring 

voor alle benzine en 
diesel motoren € 19,=*
Autobedrijf Semtexx is HET adres voor

onderhoud aan alle merken. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor chiptuning/

xenon, banden/velgen en in- en verkoop.

Werkplaatstarief slechts € 35,= excl.

* Dit tarief is alleen geldig indien eventuele reparaties behorend
bij de APK-keuring bij ons uitgevoerd worden.

Vordenseweg 23 • 7231 PC Warnsveld • 0575-555188

NIEUW BIJ ONS: Marabel aardappelen
licht kruimig, 10 kilo 2,99

Milva appelen sappig en knapperig, 1 kilo 1,49
Perssinaasappelen zoet en vol sap, 30 st. 3,50
Super verse ijsbergsla grote krop, per st. 0,69

Uit eigen keuken:
Kipschotel met groente penne
(gratis bakje rauwkost naar keuze) per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar
onze winkel!! Aanbiedingen geldig t/m maandag 9 maart

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

De winnende loten van de verloting Kranenburgs
Carnaval waarvan de opbrengst te goede is gekomen
van de gratis kindermiddag zijn:
135 425 957
177 484 1025
232 514 1031
256 557 1054
264 611 1145
301 663 1153
340 702 1156
342 853 1234

Het bestuur van de stichting Kranenburgs Carnaval
bedankt al haar sponsors, SV Ratti, Basisschool De
Kraanvogel en de leden van de werkgroep voor het
mogelijk maken van weer een super geslaagd carnavals-
weekend!!

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

Alleen op afspraak.

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

14 MAART 20.15
ARGENTIJNSE TANGO

MET
TRIO TANGATA

Kaarten kunt u reserveren 
onder nummer 0575-550756



Zo was er bijvoorbeeld een open
springles met als minuscuul wedstrijd
element aan het slot een barrage door

de vier ruiters. Verder was er een on-
der meer een dressuur clinic met een
kür op muziek, verkleed springen e.d.

Wethouder Peter Glasbergen bood na-
mens het gemeentebestuur van
Bronckhorst zijn gelukwensen aan. ‘
Ik heb gemerkt dat de vereniging een
duidelijk profiel heeft. Het is boven-
dien een veelzijdige vereniging waar-
bij mij is opgevallen dat de leden gro-
te betrokkenheid tonen om met name
samen dingen te doen. De Graafschap
is op allerlei gebied actief, er is o.m.
een onderlinge competitie, een pony-
kamp, een jaarlijks concours e.d. Het
is in Vorden en naar buiten toe een ste-
vige levendige vereniging die een be-
langrijke bijdrage levert aan ‘Bronck-
horst paarden- gemeente’, aldus Peter
Glasbergen die hoopte dat er nog ze-

ker 75 jaren aan het bestaan van de
vereniging wordt toegevoegd. ‘Dan
kom ik jullie weer gelukwensen’zo
grapte hij.

Gert Harmsen, voorzitter van de PC en
LR De Graafschap gaf een terugblik
vanaf 24 februari 1934 toen de rijver-
eniging werd opgericht. Het absolute
hoogtepunt in het bestaan van de ver-
eniging is de bouw van de eigen mane-
ge. Dit alles onder de bezielende lei-
ding van toenmalig voorzitter Henk
Heuvelink. Ook memoreerde Gert
Harmsen de diverse Gelderse kampi-
oenschappen en ( enkele ) Nederlands
kampioenschappen die in de loop der
jaren door leden van de vereniging
zijn behaald. ‘Onze vereniging ken-
merkt zich door grote saamhorigheid.
De Graafschap is een vereniging met
ambitie’, zo sprak Gert Harmsen. 

Een ander hoogtepunt in het bestaan
van de jubilerende vereniging vond
midden zeventiger jaren plaats toen
het nieuwe gemeentehuis van Vorden
( het huidige kasteel Vorden ) door ko-

ningin Beatrix en Prins Claus op fees-
telijke wijze werd geopend. Voor de
Vordense rijvereniging een grote eer
dat zij die dag Beatrix en Claus mocht
escorteren. Leden van de rijvereniging
waren in de loop der jaren bij veel hu-
welijken betrokken. Zo lazen we in de
feestgids, dat ter gelegenheid van dit
jubileum is verschenen het volgende
bericht: 

‘ Wij gaan niet trouwen met zo’n klei-
ne escorte, als wij gaan trouwen dan
willen we minimaal 120 paarden in de
escorte’, aldus sprak destijds een licht
aangeschoten Yvonne Peters. Haar toe-
komstig echtgenoot was het hier hele-
maal mee eens. Maar ja, als er dan 128
amazones en ruiters worden gevon-
den die allemaal te paard in jouw es-
corte willen meerijden, dan kun je er
niet meer onderuit. Werkelijk ieder
persoon die een beetje kon rijden en
een pony of paard kon regelen werd
ingezet. Het resultaat, een escorte van
128 man ! Iedereen bij de rijvereniging
vraagt zich momenteel af, of dit aan-
tal ooit zal worden overtroffen ?

Wethouder Peter Glasbergen tot jubilerende De Graafschap:

'Vereniging levert belangrijke bijdrage aan 'Bronckhorst
paarden - gemeente'

Om het 75 jarig jubileum extra glans te geven, waren de ruiters van de rij-
vereniging De Graafschap zaterdagmorgen al vroeg bij de manege aan de
Hamelandweg aanwezig om van daaruit een kleine rondtoer door het
dorp te maken. Inclusief een koets, huifkar en ruiters te paard en op de
pony’s trok het gezelschap richting het verzorgingshuis De Wehme. De be-
woners die al telefonisch van het tijdstip van aankomst op de hoogte wa-
ren gebracht, stonden achter de ramen om het sportieve schouwspel gade
te slaan. Zwaaien naar de stoet betekende dat de geste van de rijvereni-
ging op prijs werd gesteld. Zaterdagmiddag vond er in een speciale tent in
de manege een receptie plaats, waar de aanwezigen onder het genot van
een drankje herinneringen op konden halen en waarbij ze tevens konden
genieten van een showprogramma dat door leden van de rijvereniging in
de manege werd gegeven.

Op weg naar een rondtoer door het dorp.

Eef Baakman neemt komende week
tijdens een informele bijeenkomst
met ouders en leerkrachten, afscheid
als directeur van de openbare basis-
school in het dorp. Gezondheidsperi-
kelen noopten hem tot dit afscheid.
Eef Baakman: ‘ Ik tob al ruim een jaar
met mijn gezondheid. Op gegeven mo-
ment raakte ik chronisch vermoeid,
wat gepaard ging met concentratie-
verlies. Doktoren constateerden bij
mij de ziekte van Lyme. De vermoeid-
heid wilde maar niet overgaan, het
had invloed op mijn functioneren. Ik
heb toen in overleg met de Stichting
Ysselgraaf, de beslissing genomen om
een punt achter mijn directeurschap
te zetten. ( Tussen twee haakjes alle
openbare scholen in de gemeente
Bronckhorst, Doesburg en Doetin-
chem zijn bij deze Stichting aangeslo-
ten ).

Toen ik destijds nog aan de openbare
school in Doesburg werkte ben ik, na
een sollicitatieprocedure, via de Stich-
ting Ysselgraaf bij de openbare school
in Vorden benoemd. Momenteel werk
ik ( tijdelijk ) s’morgens in een advise-
rende rol bij de openbare school in
Hummelo. Daar zijn ze met nieuw-
bouw bezig en gezien mijn betrokken-
heid bij de nieuwe dorpsschool in Vor-
den, maken ze in Hummelo van mijn
ervaring gebruik. Men hoopt daar de
nieuwbouw nog voor de zomervakan-
tie te realiseren. Daarna wordt beke-
ken of er een andere functie binnen of
buiten genoemde Stichting voorhan-
den is. Ik heb enkele jaren geleden

met goed gevolg een master- opleiding
op het gebied van leerlingenzorg ge-
volgd. Ondermeer onderzoek gedaan
naar ‘rugzakleerlingen’. ( leerling ge-
bonden financiering). Op dat terrein
werken lijkt mij een enorme uitda-
ging’, zo zegt Eef Baakman.

Behalve het laatste jaar, toen hij met
zijn gezondheid kampte, kijkt Eef
Baakman met een goed gevoel op zijn
Vorden periode terug. Zegt hij: ‘ Toen
ik er 7,5 jaar geleden begon, was er
mede doordat de school het een tijdje
zonder directeur moest stellen, achter-
stallig onderhoud op organisatorisch
gebied. De eerste paar jaar heb ik twee
dagen in de week nog les gegeven aan
de groepen 4 t/m 7. Toen werd ook al
over de nieuwbouw gesproken. Eerst,
(toen nog de gemeente Vorden) , was
er sprake van een multifunctioneel ge-
bouw. School met o.m. een biblio-
theek De ontwerpschetsen waren al
klaar. Toen kwam de herindeling( één
gemeente Bronckhorst ) en bleek er
voor het geplande multifunctionele
gebouw geen voldoende geld voorhan-
den. 

Vanuit de Stichting Ysselgraaf kwam
de vraag, aan welke eisen volgens ons,
de school moest voldoen. Wij hebben
toen als team overal rondgekeken en
diverse indrukken opgedaan. We trof-
fen het dat wij bij architect Michiel
Lammerink ( van architectenbureau
Peters/Lammerink uit Hengelo (o) ,
een luisterend oor troffen. Toch wel
trots dat er toen een nieuwe dorps-

school met peuterspeelzaal is ge-
bouwd waar iedereen inclusief leer-
krachten en ouders een goed gevoel
bij hebben. Het meest opvallende as-
pect, er is een school gebouwd met
niet al te grote leslokalen en tussen el-
ke twee lokalen een ‘tussenlokaal’
waar de kinderen ( computer e.d. )
kunnen werken. Aan de bouw van de-
ze school te kunnen meewerken gaf
een goed gevoel, hoewel er daardoor
op de functie van directeur wel grote
druk werd gelegd’, aldus Eef Baakman
die ook een belangrijke rol heeft ge-
speeld bij het invoeren van het Dalton
onderwijs op de dorpsschool. Daar-
over zegt hij: ‘ Dalton- onderwijs staat
voor zelfstandigheid, verantwoorde-
lijkheid en samenwerking. In 2005
zijn wij al met deze vorm van onder-
wijs gestart. Het tweejarig project
werd in 2007 afgerond. Het geeft kin-
deren ruimte voor een stukje ‘eigen-
heid’. Intussen zijn alle leerkrachten
in het bezit van het certificaat dat no-
dig is om Dalton onderwijs te kunnen
geven. Ik vind het toch wel bijzonder
dat het onder mijn leiding is gelntro-
duceerd’, aldus Eef Baakman. Rich-
ting toekomst heeft een prognose uit-
gewezen dat het aantal kinderen de
komende jaren in Nederland zal te-
ruglopen, hetgeen natuurlijk ook ef-
fect heeft op de scholen. Eef Baakman:
‘ De openbare school in Vorden heeft
thans 158 leerlingen. Dat betekent dat
25 tot 30 procent van de Vordense leer-
lingen deze school bezoeken. Ik ver-
wacht ondanks de landelijke terug-
loop van leerlingen, mede doordat

hier in Vorden een nieuwe school is
gebouwd, dat het een stabiele school

blijft met rond de 160 leerlingen’, zo
zegt hij.

Directeur Eef Baakman neemt afscheid openbare dorpsschool

'Nieuwbouw en invoering Dalton onderwijs geeft grote
voldoening'!

Eef Baakman



Just Men en Just More Damesmode vindt U in het centrum van Zelhem

Laat U inspireren hoe mooi de voorjaars
collectie is!!

Loop eens binnen en bewonder ons aanbod uitgebreid 
met 2 nieuwe merken,

“Poools” by Roberto Sarto voor de vrouw en “Collumn” 
voor de man.

exclusief bij ons: het hele jaar 

Sloggi 3+1 GRATIS

De Zonnehof
kinder- en tieneryoga

Dinsdag 10 maart start nieuwe cursus
info: www.dezonnehofvorden.nl

Aanmelden: 0575-555213

Piet de Vries, voorzitter van de afde-
ling Vorden bedankte in zijn ope-
ningswoord de vrijwilligers voor de or-
ganisatie van deze bijeenkomst. To-

neelgezelschap ‘De Oppeppers’ uit
Doetinchem vermaakte de aanwezi-
gen met een vijftal komische toneel-
stukjes. Tussen de bedrijven door wer-

den de bezoekers getrakteerd op een
hapje en een drankje. Met name de
zelfgebakken cake en koek van het be-
heerders echtpaar Bos, ‘hapte’ heerlijk
weg. Ter bestrijding van de onkosten
werd er een geslaagde verloting ge-
houden.

Gezellige ontspanningsmiddag
Zonnebloem

De Zonnebloem- afdelingen Vierakker/ Wichmond en Vorden hielden za-
terdag in een bomvol dorpscentrum in Vorden een gezellige ontspan-
ningsmiddag.

toneelgezelschap 'De Oppeppers'

verloting met veel prijzen

MAART
4 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink
5 Bejaardenkring Vorden
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

11 ANBO klootschieten bij het Olde
Lettink

12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 Bejaardenkring Vorden
20 ANBO jaarvergadering mmv Zorg-

belang in 't Stampertje
25 ANBO klootschieten ‘t Olde Lettink
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB afd. Vorden lezing ds. Tacken,

in het Stampertje, o.a. voorberei-
ding Pasen

28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
info tel 55 20 03

Kunst Agenda Vorden
• 8 maart Animatiekunst, de illusie

van beweging in Bibliotheek
• 8 maart Kunstzondag Vorden, Ga-

leries en ateliers in Vorden Dorp
en buitengebied

• 15 maart Literatuur, Kasteel Hack-
fort door Carlotte Mutsaers 

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Bennie en Marga Mentink van Dutch
PC Electronics uit Vorden overhandig-
de de tenues aan het elftal, en ontving
als dank van aanvoerdster Hanneke
Nijenhuis een bos bloemen.

Eerste rij: Sponsor Bennie en Marga
Mentink, Ferdy Klein Brinke, voorzit-
ter Bert Tuinman, Els Berenpas, Mi-
chelle Meijerink, Sanne Mullink, Rian-
ne Meijerink, Kelly Peters, Marielle

Klein Brinke - Peters, Milou Wolsing,
Carlien Nijenhuis, leider Christiaan
Wichers, trainer/coach Antoon Peters,
tweede rij: Gerrie Brummelman, Kim
Heuvelink, Marieke Tuinman, Rachel
Wichers - Oosterlaken, Annemie Nij-
hof, Hanneke Nijenhuis, Gerdien Pep-
pelman, Rowena Boss- Peters en Mik-
kie Steenbreker. Afwezig: Wieteke
Schotsman, Frederieke Boekelo.

Nieuwe sponsor dames Ratti

Afgelopen zondag presenteerden de dames van SV Ratti trots hun nieuwe
tenues aangeboden door Dutch PC Electronics.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. 'n Flatse ale.

B. Ne vieme rogge.

C. 'n Halven oort.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het is bijzonder dat deze band in de
Achterhoek komt spelen en dit is al-
leen mogelijk doordat dit geregeld is
door Eva Wopereis en haar vader Rob
uit Zieuwent. Voor haar opleiding Cul-
tureel Maatschappelijke Vorming in
Zwolle heeft Eva vrije ruimte om een
activiteit te organiseren omdat dit een
belangrijk deel van haar opleiding be-
treft. "Tijdens de opleiding leren we
hoe we activiteiten kunnen organise-
ren en richten we ons op diverse doel-
groepen zoals bijvoorbeeld het Jonge-
renwerk en/of Opbouwwerk en niet op
commerciële doelen. We willen de
mensen helpen en zodoende de sa-
menleving verbeteren. De activiteit
telt mee voor mijn opleiding", vertelt
Eva. "Samen met mijn vader, Rob Wo-
pereis, kwam ik op het idee deze band
naar Lichtenvoorde te halen. Mede
door hulp van anderen is het ons ge-
lukt en we zijn er erg trots op, zeker
als je weet dat het de eerste keer is dat
zij in deze regio spelen. Normaal zijn
ze alleen te vinden op de grote poppo-
dia in de grote steden."  
Charley Cruz & The Lost Souls treden
regelmatig op op poppodia als 013 in

Tilburg of Paradiso in Amsterdam en
als je daar de zaal plat speelt, dan kun
je er wat van! The release van hun al-
bum 'Life on the Edge'  bracht The Lost
Souls in de schijnwerpers van de inter-
nationale muziekmarkt. Zelfs vanuit
Amerika! Ron Cruz (drums), D.J. Cig-
gar (bas), Jerry Brown (gitaar) en Char-
ley Cruz (zang, gitaar) waren al vaak
een succesvolle ondersteuning bij op-
tredens van Amerikaans topartiesten.
De internationale belangstelling lever-
de hen een mooi platencontract op.
Als je hen hoort en ziet spelen is het
ook bijna niet te geloven dat het hier
om een Nederlandse band gaat. De
band is uitgerust met een zeer gevari-
eerde muzikale bagage van blues, pop,
country tot en met rock. 
In het voorprogramma van het optre-
den staan 'Ciske de Rat' (ska-muziek)
en 'Friends of The Rhythm Chiefs' (zijn
ze het zelf?).
De avond is een aanrader voor de ech-
te muziekliefhebber. Er zijn nog wel
kaarten verkrijgbaar, maar wees er
snel bij want: vol is vol! Meer informa-
tie over aanvangstijden en dergelijke
vindt u bij de rubrieksadvertenties.

Zaterdag 7 maart bij 't Zwaantje in Lichtenvoorde:

Charley Cruz & The Lost Souls

Zaterdagavond 7 maart is er een bijzonder optreden bij HRZ 't Zwaantje
in Lichtenvoorde. De band Charley Cruz & The Lost Souls zal deze avond
de zaal platspelen, gezien hun ervaring op grote poppodia.

Ook krijgen deelnemers doordeweeks
huiswerk mee. Iedere training is er
ruimte voor theorie-items zoals gezon-
de voeding, juiste kleding en goed
schoeisel. Iedereen ontvangt een func-
tioneel hardloopshirt en een goodie-
bag vol leuke materialen. De cursus
wordt afgesloten met deelname aan
een loopevenement of een testloop.

Start to Run is al jaren dé manier voor
beginnende lopers om daadwerkelijk
de stap richting loopsport te zetten.

Op laagdrempelige manier maakt de
sporter kennis met het lopen in zijn ei-
gen omgeving. En dat alles begeleid
door deskundige trainers van…Run-
ners Vorden in samenwerking met
hardloop speciaalzaak  Run2day in
Arnhem. 
Info Runners Vorden 0575-552827,
e-mail tenhave@beweegt.nl Website
http://www.runners-vorden.nl 
Start to Run heeft een groot aantal
voordelen. De belangrijkste op een rij:
* Meer energie. * Groter zelfvertrou-
wen. * Afvallen. * Betere gezondheid. *
Sociale contacten.

De trainingen starten op zaterdag 7
maart.
Er wordt getraind op meer dan 115
locaties in heel Nederland. Voor meer
informatie: www.starttorun.nl

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

Vorig jaar september is begonnen met
de grondwerkzaamheden en de eerste
paal werd met een feestelijk tintje offi-

cieel geheid op 27 oktober. Veel grond-
werk is verzet voor het ondergronds
leggen van leidingen, kabels en bui-

zen en voor het archief en raadszaal
die half verdiept in de grond komen.
Volgens Barbara de Leeuw, projectlei-
der namens de gemeente Bronck-
horst, loopt de bouw naar wens. “We
hebben wel een behoorlijke vorstperi-
ode gehad, maar het verloopt volgens
planning”. Begin 2010 gaan de deuren
open.

"Bouw nieuw gemeentehuis Bronckhorst
verloopt naar wens"

Vanaf de Rondweg beginnen de contouren van het nieuwe gemeentehuis
van Bronckhorst aan de Elderinkweg in Hengelo al aardig zichtbaar te
worden. Inmiddels is bouwbedrijf BAM uit Arnhem bezig met het plaat-
sen van prefab- betonelementen. De komende tijd wordt het verder opge-
trokken en de kozijnen gesteld.

Vanaf de Rondweg is goed te zien dat het nieuwe gemeentehuis vorm begint te krijgen.

Het stuk speelt zich af op het platte-
land. Willem-Jan woont met zijn
vrouw op de boerderij en is boer. Naast
hem woont zijn vader, Jan-Willem, die
gaat verhuizen naar het bejaardencen-
trum. In zijn huis komen nieuwe be-
woners, Hedwig en David. Hedwig is
een paardenbezitster en wil graag nog
wat grond bijkopen van Willem-Jan of
zijn buurman Gerrit. Allebei willen ze
nog geen meter aan Hedwig verkopen.

Tja, waarom zullen ze grond verkopen
aan dat ‘peerdevolk’. Ze hebben het
zelf hard nodig voor hun boerderij.
Het andere huis naast Willem-Jan
krijgt ook een nieuwe bewoner. Ie-
mand waar de buurt heel blij mee is.
Het is namelijk de voormalig autoslo-
per Johnny die het oude pittoreske
boerderijtje omtovert tot een relax-
boerderij. Dan begaan Willem-Jan en
zijn buurman Gerrit een fatale fout

met alle gevolgen van dien. Bovendien
wordt er nog een gerucht verspreidt
wat Willem-Jan en zijn buurman niet
in de koude kleren gaat zitten en wat
Hedwig wel heel goed uitkomt. Hoe
het afloopt is op 6 en 7 maart te zien
in Zaal Den Bremer in Toldijk. Kaar-
ten, 5 euro, kinderen tot 12 jaar gratis,
zijn te koop aan de kassa voor aanvang
van de opvoering. 

Toneel in Toldijk: vrijdagavond 6
maart, aanvang 20.00 uur; zaterdag-
middag 7 maart, aanvang 14.00 uur;
zaterdagavond 7 maart, aanvang
20.00 uur. Meer informatie op de site
www.humstee.nl.

PJS presenteert komedie van schrijver Henk Straalman

‘SCHUINSMARCHEERDERS’

Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart aanstaande wordt door toneelgroep Platte-
lands Jongeren Steenderen de komedie de ‘SCHUINSMARCHEERDERS’
opgevoerd. Het stuk heeft een luchtige verhaallijn, waarin zich een groot
aantal komische taferelen voordoen. Jong en oud worden uitgenodigd uit
om te komen kijken.

Op de deel van kinderboerderij Feltsigt werd al velen malen geoefend.

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

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

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

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



Om deze actie op een leuke manier te
starten worden er in het weekend van
7 maart, 10 Plus Tuinschepjes verstopt
in openbare plantsoenen in Hengelo.
Vindt u een schepje, breng hem dan

zo snel mogelijk naar Plus Hans Eland
en maak kans op 1 van de 3 tuin bar-
becues of op 1 van de 7 boodschappen-
cheques van ¤ 25.00! Vanaf 9 maart
kunt u dus sparen voor een doos gratis
lentebloeiers die u in het weekend van
moederdag op kan halen, kijk voor
meer informatie in onze folder.

Zoek een Plus Tuinschepje
en win een tuin-barbecue
Bij Plus Hans Eland start de nieuwe
actie, sparen voor een Gratis doos
lentebloeiers.

De beloning voor de ‘artiesten’ ( leer-
lingen van de muziekvereniging Sur-
sum Corda ) voor hun optreden , is in
de pauze steevast een glas chocolade-
melk, vandaar ook de naam ‘Chocola-
demelkconcert ‘ . Een grappig contrast
op deze vrijdagavond, de blokfluitleer-
lingen speelden het lied ‘De dronken
zeeman’, terwijl Yorick Masselink op
dwarsfluit de ‘Mars van de dronken
draak’ liet horen. Waarschijnlijk was
er bij de zeeman en de draak geen cho-
comel in het spel ! Christiaan Wichers,
voorzitter van Sursum Corda toonde
zich in zijn openingswoord verheugd
over de belangstelling van ouders,
grootouders en de broertjes en zusjes
van de muzikantjes. Zij allen kwamen
om te zien en te luisteren wat de leer-
lingen tot dusver bij Sursum Corda
hebben geleerd. 

Janny Bakker, inspirerend dirigerend,
had de blokfluitleerlingen onder haar
hoede. Deze groep jongens en meisjes
is de basis van het muziek maken.
Geert Jan Dijkerman, die deze avond
de presentatie verzorgde en de jeugdi-
ge musici voor hun optreden met een
paar vriendelijke woorden op hun ge-

mak stelde, heeft zelf de jeugdige slag-
werkgroep en het jeugdorkest onder
zijn hoede. De slagwerkers maakten
deze avond zelfs hun debuut. Het
jeugdorkest c.q. het leerlingenorkest
speelt vanaf oktober in de huidige sa-
menstelling en was al eens tijdens de
kerstmarkt te beluisteren. Vrijdag-
avond werden zij ondersteund door
enkele senioren uit het harmonieor-
kest, waarbij Simone Masselink, Dian-
ne Bulten en Erna Rondeel in het
nummer ‘Naar het pretpark’ ook een
keer apart ( trompet ) optraden. 

Opmerkelijk bij het jeugdorkest, het
spelen van het nummer met de fraaie
naam www.bandtime.com, in een ar-
rangement van Jan de Haan. Zonder
ook maar één jeugdige muzikant te-
kort te doen, het optreden van de Ma-
jorettes C blijft een hartverwarmend
tafereeltje. ‘ Het zijn de jongste mini-
rettes van Sursum Corda die we in eer-
ste instantie danspasjes leren’, zo
sprak een trotse leidster Irma te Brake.
En hoe ! Tijdens het nummer ‘Hippy
Shake’ van K 3 dansten de minirettes
van de ‘maandag tot de vrijdag’. Geert
Jan Dijkerman die de minirettes bij

opkomst met luid tromgeroffel ver-
welkomde, herhaalde deze ‘entree’ bij
de majorettes Maxine en Sharona.
Hoewel de naam anders doet vermoe-
den, was Sam de Groot bijna te klein
voor de ‘kleine trom’. Leuk om te zien.

Er was één muzikantje die de zaal
dood- en doodstil kreeg. Dat was Freya
Tilleman op marimba bij het nummer
van de ‘Song for Brechje’. Stilte voor de
storm dat wel, want toen ze een bui-
ging voor het publiek maakte was een
klaterend applaus haar deel. Niet al-
leen voor haar, het publiek liet de ge-
hele avond een dankbaar applaus ho-
ren. De drummers Thomas, Carlos,
Bram, Tijmen, Björn en Robin vonden
het prachtig. Ook Dian, Mariska, Maxi-
me ( klarinet), Renske en Anniek (
saxofoon ), Yorick ( dwarsfluit ) en Leo-
nie ( altsaxofoon ) waren na hun optre-
den zo trots als een pauw. Na afloop
bloemen voor Janny Bakker, Irma te
Brake en Geert Jan Dijkmerman en
een oproep van Christiaan Wichers tot
de zaal om zaterdagavond 14 maart
wederom naar het dorpscentrum te
komen. Dan geeft Sursum Corda een
‘Sprookjesconcert’.

Muzikantjes en publiek genoten
van Chocolademelkconcert

Erna Rondeel, Dianne Bulten en Simone Masselink

leuke show

Leuke brief (5)

Nee, de soap 'Trammelant in Bronck-
horst'' over het kunstwerk dat is geko-
zen om het Burgemeester van Arkel-
plantsoen te verfraaien, is nog niet af-
gelopen. Ook 'de Stentor' van 6 februa-
ri 2009 heeft uitvoerig aandacht be-
steed aan de bezwaren van omwonen-
den tegen 'het Regenmuseum'. Ont-
werper Alfonso Wolbert zegt in dat ar-
tikel graag met de tegenstanders van
zijn 'museum' van gedachten te willen
wisselen. Dus hebben we hem gebeld
om een afspraak te maken. Hij aarzel-
de. 'Er wordt ook bij de gemeente iets
ondernomen en ik wil daar graag even
op wachten', zei hij. Zojuist, ruim twee
weken later, kregen we telefonisch be-
richt dat we schriftelijk zullen worden
uitgenodigd voor een gesprek op het
gemeentehuis. We wachten af.
Intussen deed wethouder Peter Glas-
bergen in het genoemde artikel een
paar opmerkelijke uitspraken. Er
moesten - zei hij - 'nog enkele plooien
worden gladgestreken. Het museum
moet bijv. nog vandaalbestendig wor-
den gemaakt en voorkomen moet
worden dat het een hangplek wordt
voor de jeugd. En misschien kan er
een bewonerscomité worden opge-
richt'. En o ja, 'het college moet nog
een definitief besluit nemen'.
Toen we daarna de website van 'het Re-
genmuseum' bezochten bleek dat het
project volgens die site nog steeds een
initiatief is van de gemeente Bronck-
horst (is dat wel zo?) en van de Klank-
bordgroep. Voorzover ons bekend
weet in die groep niemand ergens van. 

Verder valt op dat er op de site nu een
extra vermelding is opgenomen. Deze:
'het gaat hier om een fictieve /(dat is
denkbeeldige)/ site die als doel heeft te
laten zien hoe, /in geval van realisa-
tie/*,* de opzet en aanpak zou kunnen
zijn'. Einde citaat (de cursiveringen
zijn door ons aangebracht).

Wie dit leest begrijpt dat men kenne-
lijk een beetje spijt heeft van het snel-
le besluit van het college van B en W
om voor dit zogenaamde 'museum' te
kiezen. De genoemde plooien kunnen
immers niet gladgestreken worden.
Een grote, volgens de schetsen ruim
twee en een halve meter hoge roesten-
de keet middenin een klein plantsoen-
tje is niet vandaalbestendig te maken.
Zeker niet als er ook - zoals in de toe-
lichting wordt vermeld - wordt ge-
werkt met glazen tekstpanelen. En je
kunt de jeugd niet jaren lang verbie-
den om er een hangplek van te ma-
ken. En een bewonerscomité vinden
dat vele jaren zorgt voor het dagelijkse
beheer is ook een utopie. Daarvoor is
een groep mensen nodig die zó be-
trokken is bij het onderwerp dat ze
zich er heel lang en intensief en dan
ook nog belangeloos voor in wil zet-
ten. 'Regen' is nu eenmaal geen popu-
lair onderwerp. Hoe nuttig soms is re-
gen een natuurverschijnsel waar we
een hekel aan hebben. Daar heb je
geen band mee. Zoals vrijwilligers dat
wèl hebben met bijvoorbeeld het 'Mu-
seum voor Heiligenbeelden' op de Kra-
nenburg of met 'het Achterhoeks Mu-
seum 1940-1945' in Hengelo die al vele
jaren bestaan vooral dank zij vrijwilli-
gers. En dan vergeet men nog het be-
langrijkste argument: de duidelijke af-
keer die omwonenden hebben tegen
dit erg op een urinoir lijkend bouwsel
midden in een kwetsbaar plantsoen in
een fraaie woonwijk.
Goed, de soap 'Trammelant in Bronck-
horst' duurt dus nog wel even voort.
Maar als we goed luisteren horen we
toch het zachte geruis van de eerste re-
gendruppels van twijfel of men dit
project wel door moet zetten. Laten
we hopen dat spoedig zal blijken dat
de soap kan worden beëindigd dank
zij een fikse regenbui van gezond ver-
stand.

Harry van Rijn - Willem Alexander-
laan 35 - 7251 AW Vorden.

Let op: er is gekozen voor een nieu-
we opzet van deze beurs!  Met de
nieuwe opzet komt de opbrengst nu
in zijn geheel ten goede aan onze
Peuterspeelzaal. Het geld wordt ge-
bruikt om materialen voor de peu-
ters aan te schaffen, zoals speeltoe-
stellen, klei en knutselmaterialen.
Spullen die na de beurs overblijven
krijgen een goede bestemming. Ze

worden geschonken aan kinderen in
Roemenië.

Het brengen van kleding en speel-
goed gaat als volgt. Alle kinderkle-
ding en klein speelgoed kan vanaf 1
maart onder schooltijd worden ge-
deponeerd in de daarvoor bestemde
bak bij Peuterspeelzaal Ot en Sien.
Deze bak is duidelijk zichtbaar ge-
plaatst in de centrale hal bij de voor-
deur van de school. U kunt daar alle
kinderkleding en klein speelgoed in
een goed afgesloten zak deponeren.
De kleding en het speelgoed dient
schoon en heel te zijn, speelgoed
ook graag compleet. Groter speel-
goed zoals kinderwagens, buggy's,
kinderfietsjes en fietsstoeltjes kun-
nen op vrijdag 20 maart vanaf 19.00
uur worden ingeleverd bij de Peuter-
speelzaal.

Voor vragen of meer informatie
kunt u bellen met: Jolanda Rouwen-
horst tel.0575- 555011, Sandra Jur-
riëns tel. 0575-554006, Ellen Tromp
tel. 0575-555526.

Nieuwe opzet kinderkleding-
en speelgoedbeurs
De kleding- en speelgoedbeurs
van Peuterspeelzaal Ot en Sien
komt er weer aan! Deze zal plaats-
vinden op zaterdagmorgen 21
maart van 10:00 tot 12:00 uur aan
de Kerkstaat 17. U kunt dan kin-
derkleding en speelgoed kopen.
Naast het feit dat deze kleding-
beurs natuurlijk reuze gezellig is,
een ruim aanbod heeft van leuke
en nette kleding tegen een lage
prijs en u er speelgoed kunt ko-
pen voor een prikkie, is het be-
langrijkste doel van deze dag na-
tuurlijk de uiteindelijke op-
brengst. Die is bestemd voor onze
Peuterspeelzaal Ot en Sien!



Mantelzorgsalon 
Op dinsdag 10 maart is de mantelzorgsalon geopend van
13.30 uur tot 16.00 uur. Het thema van deze dag zal zijn: ‘Ik
heb wat, krijg ik ook wat?’ Een chronische ziekte, handicap of
hoge leeftijd leidt vaak tot extra kosten. De heer A.J. Olthaar
van ouderenbond PCOB geeft informatie over de verschillen-
de regelingen en vergoedingen van de Belastingdienst. U bent
van harte uitgenodigd in het Partycentrum Langeler, Spal-
straat 5, 7255 AA in Hengelo Gld.

Minivakantiebeurs voor mantelzorgers en mensen met
een beperking
Het VIT Oost-Gelderland organiseert in februari en maart op
een tweetal locaties een vakantiebeurs over ‘vakanties met
zorg’. Meerdaagse verblijven op een plek waar de mantelzor-
ger even tijd voor zich heeft en kan genieten van een welver-
diende pauze. De beurs wordt gehouden op dinsdag 17 maart
van 14.00–16.00 uur in zaal ’t Onland,  Rekhemseweg 175 in
Doetinchem. Wilt u meer weten, bel met VIT Oost-Gelder-
land, tel. (0573) 438400.

Spreekuur van Oorakel  Vorden
Heeft u vragen over flitslampen, trilwekkers, wilt u meer we-
ten over de teksttelefoon, wilt u eens solo-apparatuur uitpro-
beren, heeft u problemen met mobiel bellen of wilt u meer
weten over de vergoedingen van deze hulpmiddelen? Kom
dan naar het spreekuur van Oorakel (graag even bellen voor
een afspraak). Op elke 1e vrijdag van de maand 6 maart, 3
april, 8 mei, 5 juni, 3 juli, 4 september, 2 oktober, 6 november
en 4 december staat een medewerker van  Oorakel u graag te
woord  in het Servicehuis van Sensire, Dorpstraat 7, 7251 BA
Vorden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met:
Sensire 0314-357419; Oorakel 030-2614506 of mailen naar:
Utrecht@oorakel.nl www.orakel.nl

Treintaxi
Op meer dan 30 stations kan men gebruik maken van de
treintaxi, deze zijn bedoeld als aansluiting op het treinver-
keer en rijden tegen een gereduceerd tarief, meestal met
meerdere passagiers. De standplaatsen zijn te herkennen aan
een blauw gele zuil. Zie ook www.ns.nl

Regiotaxi Gelderland
Vervoersvoorziening voor afstanden tot 5 vervoerszones van
het woonadres. Doorreizen in het vervoersgebied van Regio-
taxi Gelderland is mogelijk, maar dan moet er vanaf zone 6
een hoger tarief worden betaald. Zie ook Valys. De Regiotaxi
is er voor iedereen. Wanneer men via de gemeente een WMO
indicatie heeft voor aangepast vervoer, betaalt men een gere-
duceerd tarief. Men kan bij de gemeente een aanvraag indie-
nen voor deze indicatie. Zie WMO voor de benodigde gege-
vens aanvraag. Men bestelt de taxi via telefoonnummer 0900
0276, minimaal één uur van te voren. De taxi kan 10 minuten
eerder of later komen dan is afgesproken en er kunnen meer-
dere passagiers zijn, waardoor de rit  langer (maximaal 30
minuten) kan duren. Web site: www.regiotaxigelderland.nl
zie ook folder Regiotaxi Gelderland.

VERMOEIDHEID:
Is er iets aan te doen? (komt uit een tijdschrift)
Vermoeidheid is een lastige, vage klacht. Het kan het gevolg
zijn van een ziekte, maar ook van spanningen, verkeerde leef-
gewoonten en slaapproblemen. Vermoeidheid kan een eerste
signaal zijn dat er lichamelijk iets niet in orde is. De huisarts
kan door middel van onderzoek nagaan of dat werkelijk zo is.
Spanningen kunnen ook een oorzaak zijn voor het moege-
voel. Vaak helpt het om over eventuele problemen met ie-
mand te praten. Dat kan een hulpverlener zijn, maar ook een
goede vriend. En het kan ook helpen om iets nieuws te zoe-
ken om de aandacht op te richten: een hobby of een vrijwilli-
gers baan. Mensen kunnen namelijk ook moe worden door
een tekort aan prikkels. Dit komt o.a. voor bij mensen die hun
partner verloren hebben. 
Wat kunt u er zelf aan doen?
• drink 14 dagen geen alcoholische dranken - stop of vermin-

der het roken;
• stop geleidelijk met slaapmiddelen - verminder of stop het

gebruik van pijnstillers; 
• maak elke dag een lange wandeling - kijk geen TV voor u

naar bed gaat;  

rechten en maaltijden die aan verschillende diëten voldoen.
Ook kunt u eventueel kiezen uit diverse soepen. De bestelling
en betaling van deze maaltijden gaat via onze stichting. De
kosten kunnen daardoor voor u aan de lage kant blijven. Bent
u geïnteresseerd en wilt u weten hoe het verder gaat, dan
kunt u contact opnemen met mevrouw Gerrie Gal. De gege-
vens vindt u onderaan dit bericht.

Vrijwillig Huisbezoek is van start gegaan
In februari zijn de vrijwilligers gestart met de voorlichtende
huisbezoeken aan 75+ ers. Ouderen van 75 jaar en ouder in
de voormalige gemeente Steenderen hebben eind 2008 een
uitnodiging ontvangen om zich op te geven voor een infor-
matief huisbezoek door een vrijwilliger. De informatie die ge-
geven wordt gaat hoofdzakelijk over de mogelijkheden op het
gebied van Wonen, Welzijn en Zorg in de gemeente Bronck-
horst. Deze uitnodiging werd verzorgd in samenwerking met
de gemeente. In de periode van februari tot en met mei wor-
den de ouderen thuis bezocht. Men komt op verzoek van de
oudere. Het is de bedoeling dat deze bezoeken zich jaarlijks
herhalen bij telkens een andere groep ouderen. Mocht u ook
geïnteresseerd zijn in zo’n bezoek en u hebt geen uitnodiging
ontvangen dan kunt u zich alsnog opgeven bij mevrouw Ine-
ke Bijsterbosch. De gegevens vindt u onderaan dit bericht.

Voor bovenstaande onderwerpen geldt: informatie en opge-
ven bij mevrouw Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320 (maan-
dag tot en met donderdag). Of bij mevrouw Gerrie Gal, tel.
0575 452270 (zie bij de onderwerpen). Bij geen gehoor a.u.b.
het antwoordapparaat inspreken met uw boodschap, naam
en telefoonnummer. U wordt dan later terug gebeld.
Het bezoekadres van De Bongerd is  De Bongerd 1, 7221 CR
Steenderen. Mocht u zich schriftelijk willen aanmelden dan
kunt u dat doen middels een briefje met uw naam, adres en
telefoonnummer. Dit briefje kunt u richten aan het postadres
van Stichting Welzijn Steenderen  De Bongerd 47, 7221 CR
Steenderen. 

Project huisbezoek
In december en januari hebben mensen van 80 jaar en ouder
in de voormalige gemeente Zelhem een brief gehad waarin
gevraagd werd of ze bezoek wilden hebben van een vrijwilli-
ge voorlichter. Deze voorlichter geeft informatie over voorzie-
ningen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën.
In de voormalige gemeente Zelhem wonen ongeveer 550
mensen van 80 jaar en ouder. Van deze groep heeft 200 men-
sen gereageerd. Er zijn 4 vrijwilliger-voorlichters, die op pad
kunnen gaan. U zult begrijpen, dat het even kan duren voor-
dat u aan de beurt bent. Heeft u een dringende vraag dan
kunt u bellen met  het telefoonnummer 06-13280466. Dit is
het tel.nr. van de ouderenadviseur Mieke Frencken.

Dagverzorging Markenheem
Dagvoorziening is een voorziening voor zelfstandig wonende
ouderen. In groepsverband worden op gestructureerde wijze
een aantal specifieke activiteiten aangeboden. Er kunnen ver-
schillende redenen zijn om de dagverzorging te bezoeken:
• het voorkomen van een sociaal isolement;
• het bevorderen van het algemeen welzijn;
• vermindering van de belasting van de mantelzorg;
• verminderde vitaliteit, zowel lichamelijk als geestelijk.
U kunt voor dagverzorging terecht in de Zonnekamp in Zel-
hem of in de Waoge in Halle. U kunt de dagverzorging bezoe-
ken door een indicatie van het Centrum Indicatiestelling
Zorg. Ook kunt u via uw huisarts of het bureau Zorgbemidde-
ling van Markenheem een indicatiestelling aanvragen. De ou-
derenadviseur van Stichting Welzijn Ouderen Zelhem kan u
ook helpen. Het telefoonnummer van bureau Zorgbemidde-
ling Markenheem is: 0314-376010 of mobiel: 06-30153391. Het
telefoonnummer van de ouderenadviseur is: 06-13280466.

Leefwinkel
In de Leefwinkel aan de Stationsstraat 6-8 verzorgt Sensire de
Top Tien-uitleen van hulpmiddelen en verpleegartikelen. U
kunt lenen: rolstoelen (ook voor een dag), rollators, looprek-
ken, stokken, ondersteken, postoelen, loopkrukken en papa-
gaaien. De ouderenadviseur van Stichting Welzijn Ouderen
Zelhem houdt spreekuur in de Leefwinkel op maandag,
woensdag en donderdag van 9.00-11.00 uur.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.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 en donderdag
van 13.30 tot 14.00 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 telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 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

• zoek een hobby of bezigheid als u niet meer werkt - doe
naast uw werk iets anders, iets gezelligs;

• ga minstens twee avonden per week vroeg naar bed!

Alzheimer Café Zutphen op 18 maart 2009
Hoe leg ik het uit aan mijn omgeving? Het belang van be-
spreekbaar maken van dementie voor iedereen. Iedere derde
woensdag van de maand van 19.00 tot 21.30 uur is het Alzhei-
mer Café geopend. Locatie: ‘De Born’, Oude Bornhof 55-57 te
Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich niet aan te melden en
de toegang is gratis. Bewoners uit Bronckhorst zijn ook van
harte welkom.Voor meer informatie: Alzheimer Nederland
afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst.Voor vragen m.b.t.
dementie bereikbaar 06 46540141.

Rijbewijskeuring 70+ 
Dit kan via Ouderenbonden in Vorden op 28 maart 2009. Voor
wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs zich eens
in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de keuring
kunnen, voor de aanmelding en/of informatie, dagelijks tussen
10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 552003. De prijs voor deze
medische keuring bedraagt € 25,-. Locatie: in het woon- en zorg
centrum, ‘de Wehme’, Nieuwstad 32 in Vorden.

Nú opgeven voor Nordic Walking!
We gaan van start met de al eerder aangekondigde cursus
Nordic Walking voor senioren! Stichting Welzijn Steenderen
doet dit in samenwerking met mevrouw Petra Sloot, die haar
sporen al heeft verdiend op dit gebied. Doordat we subsidie
krijgen van de Koninklijke Nederlandse Wandel Bond, kun-
nen we de deelnameprijs laag houden. U kunt zich als 50+er
opgeven als beginner of gevorderde.
De cursus bestaat uit 24 wekelijkse lessen van een uur en kost
in totaal € 60,-. Dat is € 2,50 per keer. We starten in april, in de
week na Pasen. Tijdens de vakantieperiode maken we even
een pas op de plaats en rond september lopen we dan weer
verder. We hopen dat u aan het eind van de cursus zelfstan-
dig met een groepje blijft wandelen.
De startdatum is nog niet precies bekend. We willen eerst we-
ten wanneer iedereen het beste kan. We hebben de mogelijk-
heid om te wandelen op maandag- en donderdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur, en op de maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur. Aan de hand van de voorkeuren van de aanmelders
wordt een keuze gemaakt voor een dagdeel. 
Mocht u geïnteresseerd zijn dan graag opgeven voor 26 maart
met vermelding van voorkeur dagdeel. Omdat we ook in een
andere omgeving willen gaan wandelen, willen we graag we-
ten of u de beschikking hebt over vervoer. U wordt ruim voor
de start op de hoogte gebracht van startdag, tijd en plaats.
Mocht u het tijdstip u niet passen dan kunnen we u op de ver-
volglijst laten plaatsen voor een andere dagdeel. U kunt zich
melden bij mevrouw Ineke Bijsterbosch. De gegevens vindt u
onderaan dit bericht.

Creatief met mozaïek?
Op woensdag 25 maart wordt er door Stichting Welzijn Steen-
deren een creatieve ochtend georganiseerd. Deze keer hebben
we iemand uitgenodigd die samen met u iets gaat maken
met glasmozaïek. U kunt hierbij denken aan het maken van
een versiering rondom een spiegel, een kaarsenblad, een
schilderij, windlichten, een fruitschaal, lampen o.i.d. We
gaan werken in De Bongerd van 9.00 tot 12.00 uur. Voor de
materialen wordt gezorgd. De eigen bijdrage is € 22,50 per ob-
ject. Informatie en opgave bij mevrouw Gerrie Gal. De gege-
vens vindt u onderaan dit bericht. Graag vóór 10 maart.

Een gezonde maaltijd thuisbezorgd
Al sinds ongeveer een jaar of tien vijftien bezorgt Stichting
Welzijn Steenderen een maaltijd aan huis. Eerst was het een
warme maaltijd die dagelijks werd bezorgd. De laatste jaren
zijn het diepgevroren maaltijden die wekelijks worden be-
zorgd. De maaltijden worden afgenomen van Apetito. Een be-
drijf dat bekend staat om zijn grote assortiment en kwaliteit.
Men kan een keuze maken uit een catalogus. De bestelling
wordt door vrijwilligers van Stichting Welzijn Steenderen bij
u aan huis afgeleverd en indien nodig doet men het voor u in
de diepvries. U kunt zelf bepalen op welk tijdstip u wilt eten.
Het enige dat u nog hoeft te doen is de maaltijd verwarmen
in een oven of magnetron. U heeft de keuze uit diverse ge-
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Een chronische ziekte of handicap
brengt behalve veel zorgen, ook vaak
extra ziektekosten met zich mee. Het
kan gaan om hulpmiddelen die nodig
zijn, extra reiskosten, of kosten die ge-
maakt worden in verband met een
speciaal dieet. Dit alles kan behoorlijk
in de papieren lopen. 

Er bestaan echter mogelijkheden om
een deel van deze kosten vergoed te
krijgen, mogelijkheden waar u mis-
schien niet van op de hoogte bent.
Daardoor kunt u wellicht vergoedin-
gen mislopen. De heer A.J. Olthaar van
ouderenbond PCOB komt uitleg geven

over de verschillende regelingen en
vergoedingen van de Belastingdienst. 

De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en eindigt om 16.00 uur. De toegang is
gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar! De mantelzorgsa-
lon is een ontmoetingplek voor man-
telzorgers van alle leeftijden. Mensen
die voor iemand uit hun omgeving
zorgen die chronisch ziek is, een be-
perking heeft of anderszins hulpbe-
hoevend is. Ook familieleden, vrien-
den en anderen die graag meer willen
weten over dit onderwerp zijn van har-
te welkom

De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 te Hengelo Gld. en is een ini-
tiatief van de VIT Oost-Gelderland. 

Voor meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland 0573-43 84 00 of kijk op
www.vitoostgelderland.nl

Informatiemiddag over 
regelingen en vergoedingen
Belastingdienst
Op dinsdagmiddag 10 maart wordt
in Mantelzorgsalon Bronckhorst,
gevestigd in Partycentrum Lange-
ler aan de Spalstraat 5 in Hengelo
Gld., een informatiebijeenkomst
gehouden over de verschillende re-
gelingen en vergoedingen van de
Belastingdienst. In het convenant wordt vastgelegd dat

de betrokken partijen zich gezamen-
lijk zullen inspannen om leerling-
bouwplaatsen te realiseren. Een leer-
ling-bouwplaats is feitelijk een heel
normaal bouwproject dat geheel zelf-
standig door een team van leerlingen
onder leiding van erkende leermees-
ters wordt uitgevoerd. Het kan gaan
om woning- en utiliteitsbouw, renova-
tie en restauratie. Vanwege de hoge
kwaliteit van deze manier van oplei-
den wordt de leerling-bouwplaats fi-
nancieel ondersteund. De samenwer-
king in Achterhoek en Liemers is
uniek te noemen gezien de vele partij-
en die erbij betrokken zijn. In totaal
ondertekenen 38 partijen het conve-

nant. Zij zijn actief in een groot ge-
bied. Verder krijgt het initiatief een
structureel karakter. De continulteit is
gewaarborgd door een vervolgtraject
uit te stippelen. Het gaat om de vor-
ming van drie werkgroepen die onder
een stuurgroep opereren en die zich
de komende jaren met de uitvoering
bezighouden. Met leerling-bouwplaat-
sen krijgen leerlingen de kans ruime
praktijkervaring op te doen. Dat is van
groot belang omdat er in de bouw- en
infrasector een structurele vraag is
naar goed opgeleide en gemotiveerde
vaklieden. Als aannemers kiezen voor
een leerling-bouwplaats investeren ze
in de toekomst. Ervaren vakmensen
dragen hun vakmanschap over op een

jonge generatie. Als leerlingen een
deel van hun opleiding op een leer-
ling-bouwplaats doorbrengen, boeken
ze betere resultaten. Ze raken beter ge-
motiveerd, voltooien met meer succes
hun opleiding en blijven na hun oplei-
ding langer in de bouw werkzaam. De
officiële ondertekening van het conve-
nant leerling-bouwplaatsen Achter-
hoek en Liemers, dat wordt gelardeerd
met een ludiek kennisspel, is op don-
derdagmiddag 5 maart bij OBD-Oplei-
dingen in Doetinchem. Daar worden
van 3 tot en met 6 maart tevens de Ne-
derlandse Bouwkampioenschappen
gehouden. De beste leerlingen timme-
ren, metselen en tegelzetten strijden
daar om de titel en een ticket voor de
WorldSkills die in september in het
Canadese Calgary plaatsvinden. Partij-
en die het convenant ondertekenen
zijn de gemeenten in Achterhoek en
Liemers, woningcorporaties, Bouwend
Nederland en onderwijsinstellingen.

Unieke samenwerking Achterhoek en Liemers

Ondertekening convenant 
leerling-bouwplaatsen
Op donderdag 5 maart vindt de ondertekening plaats van het convenant
leerling-bouwplaatsen Achterhoek en Liemers. Het betreft een bijzonder
en breed gedragen initiatief. Gemeenten, onderwijsinstellingen, woning-
corporaties en Bouwend Nederland ondertekenen het convenant en bena-
drukken daarmee het belang van leerling-bouwplaatsen.

Voortzetting project Eenzaamheid in Vorden
Cursus voor vrijwilligers betrokken bij huisbezoek,
‘Hoe ga je om met eenzaamheidsproblematiek’.
In 2007 is de Stichting Welzijn Vorden in samenwerking met
diverse organisaties het project Eenzaamheid gestart. Op 11
oktober 2007 is in het kader daarvan een themamiddag ge-
houden. Diverse organisaties, instellingen, ouderenbonden,
kerken, de Zonnebloem, Welfare etc. uit Vorden zijn bij deze
themamiddag betrokken geweest. Eveneens hebben hieraan
de GGD, GG-Net, MEE en RIAGG (nu Dimence)  meegewerkt.
Het project is besproken met een beleidsmedewerker van de
gemeente Bronckhorst en de SSWB (Stichting samenwerken
Welzijn Bronckhorst). Als gevolg hiervan heeft de gemeente
het project Eenzaamheidsproblematiek voor Vorden vastge-
steld als pilot project.
Tijdens de themamiddag is gebleken dat er behoefte is bij
vrijwilligers van organisaties die huisbezoek doen, aan meer
informatie en voorlichting over hoe eenzaamheid te signale-
ren en onderkennen, hoe ermee om te gaan en waar zonodig
naar toe te verwijzen. Stichting Welzijn Vorden sectie Oude-
ren heeft groen licht gekregen om dit voorjaar samen met de
VIT (Vrijwillige Intensieve Thuiszorg) een cursus over dit on-
derwerp te organiseren. Hierin wordt o.m. aandacht besteed
aan ouder worden, wat betekent dat, het leren luisteren, sig-
naleren en gesprekstechnieken en de eigen ervaring van de
cursisten. Deze cursus, 4 dagdelen op 26 maart, 2, 9 en 16
april van 3 uur, is kosteloos en bestemd voor alle vrijwilligers
die met eenzaamheidsproblematiek te maken hebben of kun-
nen krijgen. 
In de loop van 2009 hopen wij in gezamenlijk een aantal pro-
jecten op te zetten zodat er daadwerkelijke hulp aan mensen
met eenzaamheidsproblemen kan worden gegeven.
De aangeboden cursus kan gezien worden als een voorberei-
ding hierop.
De cursus zal gegeven worden in het Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6 te Vorden op donderdagmorgen 26 maart, 2
april, 9 april en 16 april van 9.00 tot 12.00 uur.

Veel vrijwilligers hebben reeds een brief ontvangen via de betreffen-
de organisaties, zoals de Ouderenbonden, Kerken, de Zonne-
bloem/Welfare etc. Indien er vrijwilligers zijn die nog niet op de
hoogte zijn gesteld kunnen voor nadere informatie en opgave voor
de cursus terecht bij de coördinator, mevr. L. van Uden, Stichting
Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden, tel. 0575-553405.

vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. U kunt ook
terecht voor het aanvragen uitleen/inname depot voor hulp-
middelen (rollator, rolstoel, elleboogkrukken, toiletverhoger,
toiletstoel etc). Het kantoor van de WegWijZer kunt u vinden
in het verzorgingshuis  Sensire De Wehme.

OPENBAAR VERVOER
Busvervoer Synthus voor Vorden
Buurtbus 193, deze rijdt van het NS station Vorden via het
Spittaal en Warnsveld naar Zutphen en weer terug. Strippen-
kaarten zijn hier niet geldig. Voor halteplaatsen en tijden zie
folder die te krijgen zijn bij VVV of bij Stichting Welzijn Vor-
den. Als u naar het Slingebosch wilt, kunt u dit aangeven bij
de chauffeur.
Trein, Syntuslijn Zutphen via Vorden naar Winterswijk en te-
rug, deze rijdt eens per half uur, alleen zondags eens per uur.

Voorlichting bijeenkomst Halt u valt
Op dinsdag 31 maart  van 10.00 tot 11.30 uur wordt in de bi-
bliotheek van Hengelo een voorlichting over valpreventie ge-
geven. Van elke 43 mensen ouder dan 55 jaar belandt er jaar-
lijks iemand bij de huisarts of zelfs in het ziekenhuis t.g.v. een
val. Zelfstandig wonende kwetsbare ouderen lopen het groot-
ste risico te vallen.
Deelname is gratis, wel graag vooraf opgeven (tel. 463920).

Bibliotheekservicepunt in de Troefmarkt van Keijenborg
Sinds vorig jaar juli beschikt Keijenborg weer over een buurt-
super; De Radar Troefmarkt. Als extra service biedt de Radar
Troefmarkt  een TNT-service-punt voor al uw postzaken, een
boodschappenbezorgdienst en een bibliotheekservicepunt.
In dit bibliotheekservicepunt  kunt u met behulp van de com-
puter uw favoriete boeken, cd’s en tijdschriften bestellen.
Maximaal twee dagen later kunt u uw bestelling ophalen in
de winkel.

Op woensdag 11 maart a.s. organiseert de KBO om 14.00 uur
een infomiddag voor haar leden in het dorpshuis in Keijen-
borg. Op uitnodging van de KBO vertellen medewerkers van
de Radar Troefmarkt die middag over hun diensten.
Wilt u meer weten over de stichting Radar kijk dan op
www.stichtingradar.nl

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: G. van Heusden
Waardeel 18, 6996 BK Drempt
Tel. (0313) 47 20 42
E-mail: gerard.van.heusden@planet.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 en donderdag
van 13.30 tot 14.00 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 telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 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

Wat doet Stichting Welzijn Vorden
• het aanbieden van verschillende dienstverlening en per-

soonlijke ondersteuning;
• signalering, advisering en begeleiding;
• algemene voorlichting via rubriek in Contact (maandelijks,

1e dinsdag);
• ondersteunen en ontwikkelen van nieuwe initiatieven/pro-

jecten. 

Er wordt ingespeeld op de ontwikkelingen (zoals bevorderen
van veiligheid in en om het huis),  project 
Halt u Valt, verkeersveiligheid, project Eenzaamheidsproble-
matiek; Sociaal-cultureel werk, onder andere het organiseren
van cursussen, activiteiten en ontmoeting.
Bij verschillende activiteiten wordt samengewerkt met ande-
re organisaties en de ouderenbonden. 

Voorzieningen en activiteiten zijn
• BOS (Bezoek en Oppas Service) voor chronisch zieke, 

dementerende en eenzame ouderen 
• Cursussen en Themamiddagen
• CVH (Centrale Vrijwillige Hulpverlening)
• Hobby-en
• Informatief Huisbezoek project
• Klussendienst
• Maaltijdvoorziening
• Meer Bewegen voor Ouderen in de sporthal
• Meer Bewegen in Water bij de fysiotherapeut, Jansen v.d.

Berg.
• Ouderenadviseur via consulent WegWijZer
• Ouderen ontmoeten elkaar in Dorpscentrum
• Personen Alarmering (SPA Lochem, Vorden, Warnsveld)
• Verkeersactiviteiten voor senioren in samenwerking met

V.V.N. en de Ouderenbonden
• Algemene verkeersvoorlichting
• Rijvaardigheidstesten voor automobilisten rijvaardigheids-

testen voor scootmobielgebruikers.

Deze voorzieningen en activiteiten worden georganiseerd
met behulp van vrijwilligers, die het werk van welzijn onder-
steunen. De openingstijden zijn van maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 11.00 uur. Buiten deze tijden is op afspraak mogelijk
met de coördinator.

WegWijZer Vorden
De WegWijZer is geopend op maandag, woensdag en op vrij-
dag van 8.30 uur tot 10.30 uur. Bij de WegWijZer (een steun-
punt van het gemeentelijk WMO-loket) kunt u terecht voor



Op zaterdag 7 maart 2009 vindt een
zangdag (scratch) voor leden en oud-le-
den plaats. Oud-leden hebben zich
hiervoor in grote getale aangemeld.
Na een ochtend en een middag repete-
ren onder leiding van dirigent Hans
de Wilde zal 's-avonds een concert wor-
den gegeven. 

Aan deze dag zullen ook twee voor het
koor bekende pianisten medewerking
verlenen, te weten de gebroeders
Blaak (www.pianoduoblaak.nl). U bent
van harte welkom om dit concert bij te
wonen. 

Het programma is grotendeels samen-
gesteld uit delen van grotere werken,
die door Cappella Bronckhorst in de

loop der tijden zijn gezongen. Deels
zijn deze muziekstukken dus al door
het koor uitgevoerd, deels worden de-
ze tevoren door het koor zodanig inge-
studeerd, dat op één dag met behulp
van de deelnemende oud-leden een
meer dan acceptabel niveau wordt be-
reikt. 

Met recht kan dan in de avond sprake
zijn van een echte uitvoering voor be-
langstellende toehoorders, die na af-
loop een vrije gift kunnen geven. 

Het concert wordt gehouden in de NH-
kerk te Steenderen op 7 maart a.s.
Op het programma staat o.a. de mis
"Cappella Bronckhorst", bestaande uit
kyrie (petite messe solennelle van Ros-

sini), gloria en laudamus te (gloria van
Poulenc), credo (missa brevis St. Joan-
nis de Deo/kleine orgelmis van Haydn,
sanctus (requiem van Fauré) en agnus
dei (missa criolla van Ramirez). 

Verder zal door het koor afzonderlijk
ten gehore worden gebracht psalm
100 (Jauchzet dem Herrn) van Men-
delssohn, Nachtigall van Brahms, sal-
ve regina van Poulenc, notre père van
Duruflé en madrigal van Fauré.

Gedurende dit jaar staat verder onder
meer het lustrumconcert op het pro-
gramma. 

Dit concert, met orkest en solisten,
wordt gehouden op 7 juni a.s. 's-mid-
dags in de NH-kerk te Steenderen. 

Ten gehore zal worden gebracht het
Dettingen te Deum van Händel en de
Anthems van Purcell.

Cappella Bronckhorst
Op 11 maart 1919 is het koor Zanglust opgericht. De naam van het koor is
later gewijzigd in Sanclust en in 2007 in Cappella Bronckhorst. Anno 2009
bestaat het koor dus 90 jaar en dat zal gevierd worden! Het gemengde
koor telt ongeveer 40 leden, voornamelijk afkomstig uit de gemeenten
Bronckhorst en Zutphen.

Er zal tijdens de Tribute to Hanska een
unieke combinatie gaan plaatsvinden
tussen de mooie en minder leuke din-

gen in het leven voor zowel jong en
oud. De winst van de gehele Tribute
zal weer naar goede doelen gaan.
Hanska heeft als partners KWF, KIKA
en Cliniclowns. Op dit moment is men
in onderhandeling over een special
guest voor de donderdagavond 23
april, vorig jaar trad Bennie Jolink op.
De definitieve inhoud van het pro-
gramma en de voorverkoopdatum zal
spoedig bekend worden gemaakt .

Zie voor meer info www.hanskaduo.nl

Uitbreiding Tribute to Hanska 2009

Kindermiddag
Vorig week werd bekend gemaakt
dat de tweede ‘Tribute to Hanska’
zal gaan plaatsvinden op donder-
dagavond 23 april in Baak. Nieuw is
de toevoeging van een tweede dag
op zaterdagmiddag 25 april. Speci-
aal voor de jongeren zal een unieke
Hanska kindermiddag worden ge-
organiseerd.

In de maand maart zijn er open
lessen bij DIO Keijenborg.

Lijkt het je wat en wil je eens komen
kijken en meedoen, kom dan gerust

een keer langs in de gymzaal in Keijen-
borg of bel dan even voor meer infor-
matie.
Voor meer informatie zie de website:
www.diokeijenborg.nl of bel: 84 21 86.

O p e n  L e s s e n

De Heren van ’t Hart van Hummelo’ geven kookles aan
mannen 
Sinds mei 2003 exploiteren de heren Theo Grob en René Cor-
beek restaurant 't Hart van Hummelo te Hummelo. Voordat
het toeristenseizoen begint hebben zij de gelegenheid om
namens Stichting Welzijn Drempt Hummelo en Keppel een
kookcursus voor heren 55+ te geven. Door kooklessen te vol-
gen kunt u in de toekomst zelf uw tafeltje-dek-je verzorgen en
plezier beleven aan een waardevolle dagbesteding. Weet u
ook hoe leuk het is om iemand uit te nodigen voor een maal-
tijd of genodigd te worden? René Corbeek is ook leermeester
zodat de cursisten het vertrouwen kunnen hebben in goeie
handen te zijn. De lessen zijn op dinsdagmiddag van 15.00 tot
17.00 uur, waarna de deelnemers zelf het gekookte in het
restaurant kunnen consumeren.
Start: dinsdag 10 maart, aansluitend 7 dinsdagen.
Tijd: 15.00-17.00 uur.
Plaats: restaurant 't Hart van Hummelo.
Kosten: € 100,- voor 8 lessen, inclusief kop koffie vooraf. 
Verdere drankjes voor eigen rekening.
Aanmelding is tot 25 februari per telefoon of opgaveformulier
aan de Stichting.  

Wie wordt vrijwilliger bij Stichting Welzijn DH&K?
De activiteitencommissie vraagt, i.v.m. vertrek van één van
haar leden die zich 13 jaar lang heeft ingezet, een enthousi-
aste opvolger/ster uit Hummelo. De commissie bestaat uit
een groep actieve vrijwilligers uit alle dorpen. Met elkaar
wordt gewerkt aan het aanbod van bestaande en nieuw aan
te bieden activiteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. Daar-
naast wordt uw inzet gevraagd bij het organiseren en uitvoe-
ren van wat grotere activiteiten zoals het jaarlijks tuinfeest,
busuitstapjes, dag van ouderen e.d. De commissie vergadert
gemiddeld 1x per 6 weken. Voor meer informatie kan men
terecht bij de voorzitter van de commissie Netty Bosch, tel.
(0314) 38 26 46.

Cursus Tai-Chi
Tai-Chi is van oorsprong een Chinese bewegingsvorm die al
duizenden jaren oud is. Er zijn verschillende vormen van
Tai-Chi. In deze cursus is deze vooral gericht op gezondheid,
welzijn en ontspanning. De bewegingen zijn langzaam en
kunnen zowel staand als zittend uitgevoerd worden. Er wordt
niets geforceerd, elke beweging wordt vanuit ontspanning
gedaan. Door het beoefenen van Tai-Chi gaat de energie in uw
lichaam weer stromen en wordt de ademhaling dieper.  
U komt weer in balans met uzelf en voelt zich lekkerder in
uw vel zitten. Juist voor mensen met lichamelijke klachten
als artrose, fibromyalgie, astma, reuma e.d. is dit een uitste-

Start: dinsdag 4 maart.
Tijd: van 19.00-21.00 uur.
Kosten: € 35,- voor 4 lessen.
Bij deze cursus is het mogelijk een betalende introducé
jonger dan 55 jaar mee te nemen.

In Balans, de cursus die u leert vallen en opstaan
Deze cursus is gericht op het voorkomen van valongelukken.
In 4 bijeenkomsten worden informatie en bewegingsoefeningen
aangereikt. Die zijn in het belang bij het in balans blijven en
voorkómen van vallen. U kunt hiermee botbreuken en kneu-
zingen voorkomen. Iedereen die zich door dit onderwerp
voelt aangetrokken kan deelnemen. Het zijn 4 bijeenkomsten
van 2 uur in de huiskamer van het Gezondheids Centrum te
Hoog Keppel.
Start: donderdag 26 maart en 2, 9, 16 april.
Tijd: 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 15,-.
Aanmelding zo spoedig mogelijk.

Club 60+
Onze volgende bijeenkomst is op dinsdag 24 februari in het
Dorpshuis te Voor-Drempt. De aanvang is 14.00 uur. Deze
middag komen de Barkel Vrouwleu oet Eibergen. Ze treden
op met zang, muziek en sketches in Achterhoeks dialect en
Nederlandstalige meezingers. Dus het beloofd een mooie
gezellige middag te worden. U bent allen van harte welkom.
Op woensdag 18 maart: Dorpshuis te Voor-Drempt, aanvang
14.00 uur: Salonorkest o.l.v. dirigent Ronald Buyting.

Cursusopgave kunt u sturen naar Stichting Welzijn DH&K
Burg. Panhuysbrink 1E, 6997 AA  Hoog-Keppel.
De cursussen en activiteiten worden gegeven in het Gezond-
heidscentrum, tenzij anders vermeld. U kunt voor aanmel-
dingen en informatie terecht bij mevr. Loes van der Laan op
dinsdag en donderdag van 8.30-16.30 uur, tel. (0314) 38 02 32.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl  
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl

Cursusopgaveformulier
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naam:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adres:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Postcode/woonplaats:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tel.:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E-mail:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch
van Panhuysbrink 1e
6997 AA Hoog-Keppel
Tel. (06) 106 87 320
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 en donderdag
van 13.30 tot 14.00 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
Contact: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 106 87 320
Inloop maandag t/m donderdag 9.00 tot 10.00 uur
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

kende manier van bewegen. De cursus wordt gegeven door de
ervaren Tai-Chi-Tao-docente mevrouw Francis Arntz.
Start: dinsdagmorgen 3 maart van 9.00-10.00 uur.
Plaats: ruimte Stichting Welzijn.
Kosten: € 55,- voor 8 lessen.

Nordic Walking
Er start een nieuwe cursus op zaterdag 28 maart en wordt
gegeven door de heer H. Bruggink. De cursus is niet leeftijd
gebonden en wordt afgesloten met gezamenlijk koffiedrinken
in het centrum.
Tijd: zaterdagochtend van 9.00-10.00 uur.
Plaats: parkeerplaats voor Gezondheidscentrum Hoog Keppel.
Kosten: € 50,- voor 5x wandelen inclusief begeleiding en
gebruik van stokken.

Computercursussen
De cursus etiketten maken heeft nog open plaatsen. Naast
etiketteren komen in deze cursus ook e-mail en verkorte foto-
bewerking met Picasa aan bod.
Start: 3, 4 en 5 maart.
Tijd: 20.00-21.30 uur.
Kosten: € 25,- voor 5 lessen.

Cursus houtbewerken
In samenwerking met en onder  begeleiding van de vrijwilli-
gers van het hobbycentrum 't Kerkje wordt u de gelegenheid
geboden om kennis te maken met houtbewerking. Met de
lente in aantocht kunt u b.v. in 2 à 3 ochtenden een nestkastje
maken of speelgoed voor de kleinkinderen. Zowel dames als
heren zijn welkom.
Plaats: 't Kerkje Laag Keppel.
Tijd: maandag en dinsdagmorgen van 9.00-12.00 uur.
Kosten: vergoeding materiaalkosten.

Mandala tekenen
Het maken van de mandala is heel eenvoudig en iedereen
kan dit. Het resultaat is altijd verrassend en elke mandala is
oorspronkelijk en mooi. Het maken van een mandala is
rustgevend en een plezierige vorm van concentratie en ont-
spanning. De cursus wordt gegeven op donderdagochtend
door mevrouw Aleida Hendriks.
Start: 12 februari.
Tijd: van 9.30-11.30 uur.
Kosten: € 80,- voor 6 lessen inclusief materiaal.

Verkorte EHBO-cursus
Ieder van ons komt wel eens in een situatie terecht waarin
men niet weet hoe te handelen b.v. bij plotselinge bewuste-
loosheid, verslikking, verstuiking of andere kwetsuren. Door
dan goed te handelen, vóór men naar de dokter gaat of 112
belt, kan erger worden voorkomen. Deze cursus wordt door
een EHBO-kaderinstructrice gegeven en kan helpen om in
bovenstaande situaties meer zekerheid te geven.
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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

Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT EEN
VOORDELIGE
HYPOTHEEK
VOOR EEN DURE
VERBOUWING?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs kunnen we de 

hypotheek precies afstemmen op uw wensen en 

mogelijkheden. Dankzij onze hypotheekvergelijking 

van alle hypotheekverstrekkers van Nederland 

beschikt u over de actuele gege-

vens en voorwaarden! Kortom,een 

deskundig advies op maat!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Het vakmanschap dat past bij uw wensen.

 Bouwen - 
modern, historisch, karakteristiek.

groei en ontwikkeling in te perken.

Kunde en kennis over oude en nieuwe

technieken in nieuwbouw, verbouw,

renovatie en onderhoud sluiten soepel

aan bij de specifieke wensen van de

opdrachtgever.

Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries

is een traditierijke onderneming met

meer dan 125 jaar ervaring in de bouw.

Kennis van generaties heeft ons een

grote voorsprong gegeven.

Ervaring en vakmanschap verruimen de

mogelijkheden, zonder daarbij

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

 Nieuwbouw woning Hoog-Keppel Restauratie NH-kerk Hummelo Nieuwbouw Koetshuis Vorden
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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.

Voor het verzorgen van uw BELASTINGAANGIFTE 2008 kunt u   
bij ons terecht op één van de volgende woensdagavonden: 
4, 11, 18 en 25 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2007 (aanslag 2008).

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

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

499,-

Wicker
lounge sets
Vanaf

499,-
Buitenkeuken/ 
barbeque
Vanaf

499,-

Hartman armparasols
Diverse maten/modellen

vanaf

549,-

Diverse
Aluminium tuinsets
Vanaf

4 t/m 8
maart

Openingstijden
���4 t/m 6 maart 09.00 - 21.00 uur � 7 maart 09.00 - 17.00 uur � 8 maart 11.00 - 17.00 uur

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl



Vandaaruit werden diverse uitstapjes
gemaakt naar ondermeer. 
De dinsdag naar een boerenbedrijf die
als nevenactiviteit advocaat en likeur
maken, hier mocht ook geproefd wor-
den waar flink gebruik van werd ge-
maakt. 
De woensdag zijn we naar Groningen
geweest naar Midwolda waar Imca Ma-
rina woont ze heeft daar een prachtig
huis, we hebben hier de lunch ge-
bruikt, daarna zijn we in haar trouw-

kapel geweest, ze heeft ook nog voor
ons gezongen. 
De donderdag een mooie tocht ge-
maakt door het Drenthse landschap.
De vrijdag gingen we weer richting
Vorden waar de heerlijke stamppot bij
de Herberg voor ons klaar stond. Het
was weer een heerlijke ontspannen
midweek.

Onze volgende vakantieweek staat ge-
pland voor de maand juni we gaan
dan naar Luykgestel in Brabant. Hebt
u ook zin om samen met leeftijdsge-
noten een weekje op vakantie te gaan?
We hebben nog plaats over in de bus.
Voor inlichtingen kan men terecht bij
de familie Wolsing, tel. (0575) 55 27 71.

Vordense senioren met
vakantie
Senioren uit Vorden en omgeving
hebben een paar dagen vakantie
gevierd. Zoals elke winter was de
bestemming weer het Drenthse
dorp Vledder.

Met toewijding én vakmanschap ma-
ken de Twentse bakkers een luchtig
én gezond brood. Het is een spelt/vol-
korentarwebrood. Twente ligt tussen
het riviertje de Regge en het riviertje
de Dinkel, en dat heeft deze bakkers
gelnspireerd in de ontwikkeling van
het nieuwe (Neije) brood. Dinkel, is de
naam voor spelt in Duitsland. Spelt is
het tot nu toe oudste gewas dat we
kennen, dus de link met Oale Groond
en dinkel (spelt) was snel gelegd. De
specifieke eigenschappen van o.a. de
graansoort dinkel (spelt) geeft de pro-
ducten een herkenbare, karakteristie-
ke smaak. De producten die ontwik-
keld zijn onder de naam Het Neije Ge-
niet'n van d' Oale Groond, zijn dus
niet alleen gezond, maar ook nog eens
bijzonder lekker. Zelfs zonder brood-
beleg is dit brood heerlijk.  Vanaf nu
kunt u dat bij uw warme bakker zelf
proeven. 

OP ELK MOMENT 
Brood is een traditioneel product en
Nederlanders zijn échte broodeters.
Omdat spelt en volkorenmeel een goe-
de combinatie is voor allerlei soorten

brood. Daarom hebben de bakkers een
viertal nieuwe broodsoorten/variaties
bedacht die geschikt zijn voor elk mo-
ment van de dag. De Neije Stoet van
d'Oale Groond, is een robuust, traditi-
onele Hollandse stoet gebakken op de
vloer als authentieke bol maar natuur-
lijk ook verkrijgbaar als busbrood. Lek-
ker en voedzaam als ontbijt of lunch,
maar ook zeer geschikt als brood bij
de warme maaltijd.

De Neije Wegge van d'Oale Groond, is
een half ronde wegge gevuld met
krenten. U proeft de traditionele
smaak van het Twentse streekproduct
krentenwegge maar dan verpakt in
een ander jasje namelijk eentje van
dinkel(spelt)/volkorentarwe. Wie zijn
zinnen heeft gezet op een handzame
maaltijd uit het vuistje, kiest voor de,
Kleine Stoeties van d'Oale Groond tar-
we/dinkel zachte broodjes met een
goudbruine kruimkleur en een
smaakvolle korst. Heerlijk voor de kin-
deren met pindakaas maar ook
smaakvol met allerlei zoet of hartig
beleg. En last but not least voor de
krentenliefhebbers onder ons de

Krent'n stoeties van d' Oale Groond,
een met krenten gevuld broodje met
een verrassende vorm en smaak ge-
bakken op een bedje van hazelnoten-
schaafsel. Als u van plan bent een van
deze heerlijke producten te gaan ko-
pen bij uw dichts bijzijnde ambachte-
lijke bakker dan maakt u tevens kans
op leuke prijzen. Waaronder een gra-
tis wellnessbehandeling voor 2 perso-
nen bij boerderij Spa uit Nutter (Oot-
marsum) www.boerderijspa.nl. Twent-
ser kan niet op deze 100% Twentse
wellnessboerderij, of te wel bij aan-
koop van het brood uit de serie t'Neije
Geniet'n van de Olae Groond, maakt u
kans om te"Geniet'n OP de Oale
Groond".

Met deze producten van t' Neije Ge-
niet'n van d' Oale Groond is ons land
een streekproduct van formaat rijker.
Dinkeltarwe is niet alleen geschikt
voor brood, maar ook voor andere bak-
producten. Dankzij de fantasie van de
ambachtelijke bakkers kan Het Neije
Geniet'n u in de toekomst nog veel ver-
rassingen brengen! En als de produc-
ten net zo succesvol worden als de te-
levisiesoap waarvan de naam is afge-
leid, dan zal ook de rest van Neder-
land binnenkort verslingerd zijn aan
de smaak van onze Oale Groond.
Kortom, Kom Geniet'n! bij uw am-
bachtelijke bakker van Asselt (zie ook
de advertentie)

De smaak van het nieuwe genieten
Succes smaakt vaak naar meer. De televisieserie Van Jonge Leu en Oale
Groond heeft drie bakkers uit Twente gelnspireerd tot een serie bijzonder
smaakvolle producten. Onder de naam Het Neije Geniet'n van d' Oale
Groond brengen zij een aantal ambachtelijke broden op de markt die
smaken naar meer. Want wie er eenmaal zijn tanden in heeft gezet, is ver-
kocht… Net als televisie kijkend Nederland.

EuroNCAP heeft dit jaar een nieuw en
strenger testprogramma in gebruik
genomen, waarbij er een totaalscore
per auto wordt opgemaakt op basis
van de mate van bescherming en vei-
ligheid op vier verschillende gebieden:
volwassenen (inzittende), kinderen
(inzittende), voetgangers en passieve
en actieve veiligheid van het voertuig
zelf. De Mazda6 is de eerste Mazda die
onder deze nieuwe regels is getest en
dat maakt de score van vijf sterren nog
indrukwekkender. Lubert Lenselink

van Autobedrijf Lenselink in Zutphen:
"De maximale score van de Mazda6 bij
de EuroNCAP crashtest is het resultaat
van de vooruitgang van Mazda op het
gebied van het optimaal combineren
van rijplezier met veiligheid en aan-
dacht voor milieu, zoals dat is vastge-
legd in de bedrijfsfilosofie van Mazda
onder de naam 'Duurzame Zoom-
Zoom'. In de toekomst zal Mazda dan
ook haar sociale verantwoordelijkheid
nog verder uitbreiden met milieu-
vriendelijke en op veiligheid gerichte

technologieën". 

Eerder scoorde Mazda al vijf sterren
EuroNCAP met de Mazda5 in septem-
ber 2005 en de nieuwe Mazda2 in de-
cember 2007. Beide modellen ontvin-
gen daarbij de hoogste score voor be-
scherming van volwassen inzittenden.
De eerste generatie van de Mazda6
combineerde al een nieuw en aantrek-
kelijk design met voortreffelijke rijei-
genschappen. Bij de nieuwe Mazda6
zijn deze zaken verder doorontwik-
keld en is daar een uitgebreider en de-
gelijker veiligheidspakket aan toege-
voegd, wat er voor zorgt dat de
Mazda6 wereldwijd de strengste veilig-
heidstests kan doorstaan.

Autobedrijf Lenselink trots op de
vijf sterren voor Mazda6 in crashtest

De Mazda6 heeft bij crashtests van het European New Car Assessment Pro-
gramme (EuroNCAP) de maximale score van vijf sterren behaald. Daar-
mee treedt de nieuweling in de voetsporen van onder meer de Mazda2 en
de Mazda5.

Begin 2008 verscheen na acht jaar
weer een -dikke- roman van haar, Koet-
sier Herfst. Koetsier Herfst is een ver-
rassend en spannend verhaal waarin
grote vragen over ethiek, leven, dood,
eenzaamheid, kunst en levenskunst
op ingenieuze wijze aan de orde ko-
men. In een interview zegt Mutsaers
over zichzelf:"Ik heb me altijd in alles
heel onafhankelijk opgesteld, heb me
ook nooit met bewegingen in de kunst
geassocieerd. Als ik niet meer onaf-
hankelijk zou kunnen zijn, zou ik on-
gelukkig worden". Dieren spelen zo-
wel in haar werk als in het dagelijks le-
ven van Charlotte Mutsaers een grote
rol. Ze is in het bezit van een hond en
is donateur van de Anti-Vivisectie
Stichting, Lekker Dier en Greenpeace.
Charlotte Mutsaers stort zich graag op
één onderwerp. Ze wil alles weten over
zaken die haar fascineren en verdiept
zich grondig in haar onderwerpen.
Dit blijkt ook uit het feit dat ze bv.
vaak series schilderijen maakt zoals:
zelfportretten met hond, piëta's, Leda
en de zwaan enz.. In 1985 was er een
grote overzichtstentoonstelling van
haar beeldend werk in Museum voor
Moderne Kunst Arnhem.Ter gelegen-
heid van haar zestigste verjaardag
bracht uitgeverij Meulenhoff een ca-

deau op de markt, de bundel Bont.

Behalve schilderijen en foto's biedt dit
boek een keur aan essays, toespraken,
lezingen, gedichten en schetsen die
buiten het kader van Mutsaers' regu-
liere bundels vielen. De kleurrijke tek-
sten en afbeeldingen werpen een ver-
helderend licht op de werkwijze en de
achtergronden van dit dubbeltalent.
Cornel Bierens interviewt 15 maart
a.s. Charlotte Mutsaers. Bierens is op-
geleid als klinisch psycholoog en beel-
dend kunstenaar en werkzaam als
kunstenaar en schrijver. In 2002 ver-
scheen van zijn hand Schildpad met
Roos en Mes, een kinderboek over
beeldende kunst. Het Rotterdamse On-
afhankelijk Toneel heeft naar dat boek
een toneelstuk gemaakt. Hij publiceer-
de in onder meer Metropolis M en
NRC-Handelsblad. Als beeldend kun-
stenaar realiseerde Bierens een aantal
grote projecten, die werden geëxpo-
seerd in binnen- en buitenland. Afge-
lopen jaar maakte hij voor Sonsbeek
2008 de catalogus in de vorm van een
beeldessay. Beide personen die u, vol-
gens Will(emijn) Colenbrander van
St.Vrienden Bibliotheek Vorden, zon-
der twijfel een boeiende en tot de ver-
beelding sprekende middag zullen be-
zorgen beoefenen dus twee kunstdisci-
plines t.w. de beeldende kunst en de li-
teraire kunst (beeldtaal en schrijftaal).

Tijdens de pauze van deze lezing zal
Charlotte Mutsaers haar werk signe-
ren. Een unieke gelegenheid om ken-
nis te maken met schrijver/schilder
Charlotte Mutsaers, een dubbelkun-
stenaar die oog heeft voor wat afwijkt
en voor weinig terugdeinst.

De lezing wordt georganiseerd door
bestuur St.Vrienden Bibliotheek Vor-
den en wordt mede mogelijk gemaakt
door steun van donateurs, Bruna Vor-
den en Cultuurfonds Vorden. Kaarten
in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bi-
bliotheek Vorden en Bruna Vorden.
Voor meer informatie: Will(emijn) Co-
lenbrander 0575-552297

Dubbeltalent Charlotte
Mutsaers op Kasteel Hackfort

Op zondagmiddag 15 maart a.s.
wordt schrijver/beeldend kunste-
naar Charlotte Mutsaers, geboren
op 2 november 1942, te Utrecht
gelnterviewd door Cornel Bierens
eveneens schrijver/beeldend kun-
stenaar. Charlotte Mutsaers stu-
deerde Nederlandse taal- en letter-
kunde aan de Universiteit van Am-
sterdam en volgde de opleiding te-
kenen en schilderen aan de Riet-
veld Academie te Amsterdam.
Charlotte Mutsaers schreef tot nu
toe twaalf boeken. Haar literaire
werk werd bekroond met de Jan
Greshoffprijs, de Busken Huetprijs
en de Constantijn Huygensprijs.
Voor haar literaire en beeldende
werk ontving zij de Jacobus van
Looyprijs.

Daar werd in haar prachtige huis ook
de lunch gebruikt en werd tevens de
trouwkapel bezocht. Als klap op de
vuurpijl konden de senioren genieten

van enkele zangnummers van Imca.
De vakantie werd besloten met een
stampotten buffet in De Herberg. In
juni gaan de senioren op vakantie
naar Luyksgestel in Brabant. Heeft
men zin om een weekje met leeftijds-
genoten op vakantie te gaan, kan men
voor nadere informatie terecht bij de
fam. Wolsing telefoon 0575- 552771.
(Een rollator meenemen is geen be-
zwaar ).

Imca Marina zong voor
Vordense senioren
Senioren uit Vorden en omgeving
hebben een paar dagen vakantie
gevierd in het Drentse plaatsje
Vledder. Vandaar uit werden er uit-
stapjes gemaakt met als hoogte-
punt een bezoek aan Midwolda
waar Imca Marina woont.

Het middelpunt van deze show zal
het optreden van 25 Vordense top
muzikanten zijn! Deze muzikanten

zullen in wisselende samenstellin-
gen een breed repertoire aan muziek
ten gehore brengen.

Tot ziens, tot zaterdag 14 Maart bij
"De Herberg" in Vorden

Vordense Toppers
Zaterdagavond 14 Maart zal er voor de derde keer bij "De Herberg" in
Vorden weer een grandioze show door de "Vordense Toppers" worden
verzorgd.



Ad en Ad Borest komen oorspronkelijk
uit het Zuid-Hollandse Alphen aan de
Rijn. Na op diverse plaatsen in Twente
en de Achterhoek te hebben gewoond,
kwamen ze 10 jaar geleden naar Vor-
den. Hun boerderij ‘t Heuvelink aan
de Mosselseweg werd geheel gereno-
veerd. De boerderij en de doorrij-
schuur zijn waarschijnlijk de oudste
van Vorden en dateren uit 1850. Het
jaartal stond in een gebint van de ou-
de schuur gekerfd. 

“Drie jaar geleden besloten we om de
oude doorrijschuur op te knappen en
er een nieuwe bestemming aan te ge-
ven,” vertelt Ad Borest. Na het verkrij-
gen van vergunningen en het aanpas-
sen van het bestemmingsplan werd
deze verbouwd en als galerie inge-
richt. “Aannemersbedrijf Dijkman
heeft een geweldige klus geklaard. 

De oude gebinten zijn blijven staan,
het dak is vervangen, maar aan de bui-
tenkant is de doorrijschuur zichtbaar
gebleven ” Ad en Ad, A in het qua-
draat, openden Galerie A-quadraat
feestelijk op 10 mei 2008. Emeritus
hoogleraar massacommunicatie Anne
van der Meiden onthulde de naam. 

De galeriehouders zijn respectievelijk
werkzaam als innovatiemanager in
het onderwijs en interim-manager. Zij
houdt zich bezig met vernieuwing en
verandering in het beroepsonderwijs.
Het is noodzakelijk dat het onderwijs
bezig is en blijft met de toekomst. 

Hoe moet het onderwijs voor jonge
mensen er in de 21ste eeuw uitzien?
Wat vraagt de arbeidsmarkt van me-
dewerkers in diverse bedrijven en in-
stellingen? Is de wijze waarop zij leren
en de inhoud van het onderwijs vol-
doende toegerust voor de komende ja-
ren?  

Ad Borest is als interim-manager veel-
al betrokken bij bedrijven en organisa-
ties waar op management terrein pro-
blemen opgelost moeten worden.
Daarvoor reist hij door het hele land.
Hij houdt van kunst en bezoekt graag
exposities in musea en galeries. “Maar
ik ben geen kunstenaar. 

Ik weet wel hoe je bijvoorbeeld een
beeld maakt maar ik kan het niet zelf
” zegt hij lachend. “We vullen elkaar
goed aan, zij is inhoudelijk bezig met
de kunstenaars en ik organiseer het
zakelijke deel.”

“Omdat we beide van kunst houden,
zijn we de galerie begonnen. Een gale-
rie voor hedendaagse figuratieve kunst. 

Wij laten werk zien van diverse kun-
stenaars en dat zijn er in de regel twee
of drie per expositie. Dat is een kunste-
naar die schildert met olie- of acryl-
verf of in gemengde technieken. Daar-
naast is er altijd een kunstenaar die
prachtige objecten maakt in keramiek
of beelden in brons. 

En ook een edelsmid laat graag werk
zien in de galerie. In 2008 hebben wij
op deze wijze een mooi scala aan werk
van kunstenaars tentoongesteld. 

Vanaf 15 maart is er tijdens de eerste
expositie in 2009 kleurrijk werk van
Pamela McAdam en Ineke Schippers te
bewonderen. Dit zijn respectievelijk
een schilder en een keramiste.” Op
vrijdag, zaterdag en zondag weten
veel bezoekers steeds beter de weg
naar de nieuwe galerie te vinden, al
wandelend, per fiets of auto.

Ze maken hun kunstkeuze vanuit heel
Nederland, maar zeker ook uit de re-
gio tussen Arnhem en Enschede. Veel-
al zijn het kunstenaars, die contact
met Ad en Ad zoeken of anderen intro-
duceren. “Ze komen met hun map
hier om te vertellen over hun werk,
wetend dat er een nieuwe galerie is,”
lacht Ad enthousiast. Ze bezoeken
eveneens verschillende exposities of
kunst- en artfairs om met kunstenaars
in contact te komen. “Maar het aardi-
ge is toch wel de mond op mond recla-
me.” 

Voor de Kunst10Daagse zijn twee bij-
zondere kunstenaars uitgenodigd. Mi-
riam Londoño komt oorspronkelijk
uit Medellin, Colombia en kwam in
1985 naar Nederland. 

De laatste jaren maakt ze zelf papier
en gebruikt de papierpulp om schrif-
turen, ritmische structuren te maken
van papier. Haar werk krijgt daardoor
iets dubbelzinnigs: van een medium
dat de tekst draagt, wordt het papier
zelf tot tekst gemaakt.

Daarnaast komt edelsmid Margo Ne-
lissen uit Veenendaal. Ze ontwerpt en
maakt haar eigen collecties sieraden
en gebruikt daarbij voornamelijk
goud- en zilverdraad, die ze breid of
haakt. Zij is bijzonder gelnteresseerd
in sieraden en versieringsvormen in
andere culturen, met name in Afrika. 

Zij zoekt voortdurend naar nieuwe
stijlen en mogelijkheden en zij ver-
werkt steeds vaker kleur in haar werk.
Ze maakt zo mooie ringen en luchtige
halssieraden. 

Galerie A-quadraat van Ad en Ad Bo-
rest aan de Mosselseweg 12a, 7251 KT
Vorden is geopend op vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00-17.00 uur. 
Tel. (0575) 55 64 56, 
email info@galerie-a-quadraat.nl

De site www.galerie-a-quadraat.nl zal
binnenkort beschikbaar zijn.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Galerie A-quadraat

De derde Kunst10Daagse van
Bronckhorst Kunst&Cultuur, Na-
tuurlijk vindt plaats van 15 tot en
met 24 mei 2009. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe
gids samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cul-
tuur te bezichtigen in de galeries,
ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te be-
reiken de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Galerie A-quadraat
toont tijdens de Kunst10Daagse ex-
clusief papierwerk van Miriam
Londoño en sieraden van edelsmid
Margo Nelissen.

Ad en Ad Borest in hun Galerie A-quadraat.

Het zorgproject zal plaats bieden aan
24 ouderen met dementie en moet in
2011 gereed zijn. De moderne woon-
voorziening in Baak krijgt alle functio-
naliteiten die een dergelijke woon-
voorziening in de stad of een dorp ook
heeft, maar dan met een landelijk ka-
raker. Stichting Sutfene kan hiermee
de zorg voor ouderen met dementie in
de gemeente Bronckhorst continue-
ren.
Emmeke Gosselink van Sité vertelde
over de geschiedenis van de gebouwen
op het perceel Dollemanstraat 11, die
vorig jaar door Sité werden aange-
kocht. Er staat een voormalig school-
tje, waar vroeger leerlingen uit Toldijk
en Baak kwamen. De ramen zitten
hoog en zorgden voor licht, maar ook
konden de kinderen zo niet naar bui-
ten kijken. Tegen de aangrenzende le-
rarenwoning uit 1862 staat een aan-
bouw uit de jaren dertig. Verder zijn
op de kavel enkele stallen, schuren en
mestbassins aanwezig.
De gemeente Bronckhorst wil de ka-
rakteristieke panden graag behouden.
Sité gaat de panden restaureren. De
school en de lerarenwoning krijgen
een functie als dagopvang voor oude-
ren met dementie. Daarnaast komt er
op het terrein nieuwbouw van 24
wooneenheden.

Mensen van de buurt, Sité, Sutfene en
de gemeente kwamen eerder die mid-
dag bij elkaar om te praten over platte-
landszorg. Wat is dat eigenlijk en wat
betekent dat voor de buurt. “We wil-
len graag input van u. Want het is nog-
al een verschil tussen stallen die er
staan en straks 24 mensen die er gaan
wonen. Wat zijn de consequentie, wat
verandert er in de buurt,” wil Emmeke
Gosselink graag weten. “Als mensen
echt dementerend zijn, dan moet daar
heel wat zorg geleverd worden. Het is
goed om daar over te praten de ko-

mende tijd.” Ook werd gesproken over
de architectuur.

De planning is voorlopig, maar geeft
toch een beeld wat er te verwachten is.
De haalbaarheid wordt onderzocht en
het programma van eisen wordt opge-
steld rond maart en april 2009. Daar-
na, in april, wordt een architect in de
hand genomen om te gaan tekenen.
De bestemmingsplanprocedure wordt
gestart in het tweede kwartaal van
2009, voor de zomervakantie. De agra-
rische bestemming moet worden aan-
gepast om zorg te kunnen realiseren.
Daarna zal de bouwvergunningaan-
vraag moeten worden doorlopen.
Hiermee wordt begin 2010 gestart om
te kunnen verbouwen halverwege dat-
zelfde jaar. 

Bij elke fase wordt met de buurt be-
sproken wat ze ervan vinden. “Zijn er
veel zaken waar we niet aan gedacht
hebben, waar u overlast van krijgt. We
moeten toch samen bespreken of we
iets kunnen aanpassen, waardoor het
u minder overlast geeft of waardoor u
zegt ‘hartstikke leuk, daar willen we
graag naar kijken’.”

Vervolgens werden vragen van de
buurtbewoners beantwoord. De keuze
voor deze zorggroep werd gemaakt
omdat er voor hen geen voorziening
is. Er worden veel boerderijen heront-
wikkeld, maar niet voor oudere de-
menterende mensen van het platte-
land. Over de dagopvang was nog wei-
nig bekend, zo bleek. Maar men wil op
deze locatie eveneens de verpleeghuis-
zorg, thuiszorg en dagopvang verzor-
gen. Hierbij werd vervolgens ongerust-
heid geuit over de overlast van busjes
voor het halen en brengen voor de
dagverzorging, evenals van het verzor-
gend personeel. De infrastructuur van
de weg is berekend op bewoners en

niet voldoende voor het dan toene-
mende verkeer. Het strooibeleid zal er
in elk geval worden aangepast!

“We hebben als Sité de opdracht niet
alleen te zorgen voor gewone huizen,
maar ook voor opvang van andere en
soms moeilijkere groepen. Maar ik
voel me evenzeer verantwoordelijk
voor de mensen die om deze voorzie-
ningen heen wonen,” aldus de direc-
teur van Sité, Claus Martinot. “Ik vind
het heel belangrijk wat jullie zeggen
en we moeten daar rekening mee hou-
den. Daarom wil ik zo snel mogelijk
weten waar wij wat jullie betreft reke-
ning mee moeten houden.”

Wethouder Ruimtelijke Ordening An-
dré Baars is al drie jaar bezig met het
plan aan de Dollemanstraat. “Ik sprak
de agrariër die wilde verhuizen en een
collega wethouder die een plek zocht
voor een zorginstelling, want ‘ik zit
met een probleem in Vorden’. Een an-
dere zorginstelling komt vragen: ‘Heb
je niet een boerderij in het buitenge-
bied, om zorgplaatsen te maken’. En
al die dingen komen uiteindelijk bij el-
kaar,” vertelt hij. “Ook Sité vond het de
moeite waard om te onderzoeken.” 

Een aantal wensen wordt wel inge-
vuld, aldus Baars. “De belangrijkste is
volledige zorg in dit gebied. En een
goede herbestemming aan een agra-
risch bedrijf wat een stukje historie
heeft. Ik hoop dat de oude school in de
architectuur zichtbaar blijft.” Maar
ook de innovatiekracht van dit var-
kensbedrijf, zoals de houtgestookte
kachel, mag wat hem betreft een plek-
je in het nieuwe complex krijgen en
niet een traditionele gaskachel.

De intentieovereenkomst houdt in dat
de gemeente Bronckhorst, Sutfene en
Sité laten zien dat ze met dit plan aan
de slag willen. De intentieverklaring
werd tenslotte getekend door de regio-
directeur van Sutfene, Rick Hogen-
boom, de wethouder van de gemeente
Bronckhorst André Baars en de direc-
teur van Sité, Claus Martinot.

Zorgproject in Baak door Sutfene, Sité en gemeente

Renovatie voormalige school 
en lerarenwoning

Stichting Sutfene, Sité Woondiensten en de gemeente Bronckhorst teken-
den woensdag 18 februari jl. op de deel van Café De Bierkaai in Baak een
intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een kleinschalige woon-
zorgvoorziening aan de Dollemansstraat in Baak. De direct omwonenden
werden deze middag bijgepraat over de vorderingen van de plannen.

Met een handdruk werd de ondertekening van de intentieverklaring bevestigd door (v.l.n.r.) André Baars, Rick Hogenboom, Claus Martinot.

Deze cursus is bedoeld voor gevorder-
de pianisten die nu echt eens dat
favoriete pianowerk goed willen leren
spelen. 

Er wordt gewerkt in groepjes van twee
personen. Op die manier kan men
van een afstand meeluisteren met de
vordering en de ontwikkeling die de

ander maakt. Er is tevens ruimte voor
persoonlijke aandacht. Men kan zich
tot 16 maart aanmelden. 

De cursus vindt plaats in de weken
13,14,16 en 17. Voor meer informatie
kan men bellen (0575) 55 07 56.

Interpretatiecursus bij Het Klavier in Vorden
Na een succesvolle opfriscursus voor piano volgt er bij Het Klavier vanaf
eind maart een interpretatiecursus voor piano van vier lessen.
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1 Bruna

2 Vordense Tuin

3 Hema

4 Sfeer van Josephine

5 Meeks Meubelen

6 MD Meubelen

7 Welkoop Vorden

8 Kadoshop Sueters

9 Roosenstein Quality Wear

10 Visser Mode

11 Fashion Corner

12 Helmink Meubelen

13 Kettelerij Bloembinderij

14 Dutch PC Electronics

15 Fixet Barendsen

16 Siemerink juwelier

17 Davorta

18 Etos Barendsen

19 Yvonne's Jeugdmode

— Autobedrijf Groot Jebbink

Eetcafé 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
Chinees Fan Sheng
Eetcafé/Petit restaurant De Reehorst

De Vordense ondernemers:
De Vordense 
horecaondernemers:

VordenVorden
8 maart 2009 van 12.00 tot 17.00 uur.
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KOOPZONDAG 8 MAART
11.00 - 17.00 uur

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

KOOPZONDAG
met modeflitsen
8 maart
Voorjaar 2009 laat zich 

kennen door veel 

aandacht voor materialen, 

dessins en kleuren. 

Als basis zien we 

neutrale kleuren. 

Daarboven veel kleur 

in ton-sur-ton 

verwerkingen en dessins. 

Een vrouwelijk silhouet 

met flair, detail en frivoliteit. 

Accessoires maken het beeld compleet.

U kunt ons nu ook op internet vinden: 

www.visser-mode.nl

Burg. Galleestraat 9, Vorden, 
tel. (0575) 55 13 81

Kom naar de 

Koopzondag!
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KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

8 maart 2009
van 12.00 tot 17.00 uur.

Zondag 8 maart 
van 12.00 tot 17.00 uur: 

Bij iedere 

huisgemaakte Apfelstrudel 
een gratis kopje koffie !

Veel winkel plezier voor iedereen
en graag tot ziens!

Het Bistro de Rotonde-team.

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
www.helminkmeubelen.nl

Zondag Open HuisZondag Open Huis bij Helmink Meubelen
Zondag 8 maart open van 12 - 17 uur

Bij Helmink kunt u kennis maken met de nieuwste trends 
in wooncomfort. Onze collecties meubelen en slaapka-

mers bieden weer volop comfortabel leefgenot. En u kunt
zich lekker ontspannen in onze speciale relaxstudio met een 

royaal assortiment relaxfauteuils van o.a. Easysit, Cosyform 
en Zero Stress. Leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten 

en aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

E
J.W

Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 55 22 22

VOORJAARSOPRUIMING • KORTING TOT WEL € 5.000,– !!
Vorden, pak uw kans!

op=op en weg = pech

maximaal 1 auto per klant.

Kijk voor ons actuele aanbod op
www.groot-jebbink.nl

a.s. zondag open 
vanaf 11.00 uur

Vorden

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

Nieuw
VOORJAARSCOLLECTIE 2009
kom kijken op zondag 8 maart

Boys
g-star, pepe

scotch & soda, 

pall-mall, New: cast iron

Girls
dept, mogul, only,

freeman t. porter, 

g-star, pepe 



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

VOORJAARSACTIE 
ZOMERBANDEN

alle merken: snel leverbaar!
Te koop:
Nissan Micra 1.3 bj. 1999 € 3.150
Hyundai Excel 1.3 bj. 1998 € 1.700
Renault Megane Scenic 1.6 E bj. 1998 € 3.100

Prijs rijklaar maken in overleg

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

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

M
M

Volvo V70 2.4 T
MOBI/COMF/PREM, 02-2001

150.364 km  € 17.250,-
CITROEN XSARA 1.8i 16V PICASSO PLAISIR € 12.950 05-2005 108.000 km 
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km
MAZDA DEMIO 1.5i EXCLUSIVE € 7.250 01-2003 53.000 km 
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V 3-DRS € 9.250 04-2003 116.000 km 
PEUGEOT PARTNER 1.6 MULTIVAN AIRCO € 12.250 04-2004 54.000 km
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 9.750 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA COROLLA 1.6 16V VVT-I 3-DR TERRA € 6.250 08-2000 84.457 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V 55KW 3D TRENDLINE € 5.750 09-1998 106.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.950 01-2003 90.000 km

Autobedrijf
MelgersZutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl

OPEL AGILA 1200-16V MAXX 2004 € 7950
OPEL CORSA 1600-16V GSI 1998 € 3950
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 5-DRS 2003 € 7750
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM 3-DRS 2005 € 9950
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS NIEUWE TYPE 2007 € 12950
OPEL MERIVA 1400-16V MAXX-COOL 2005 € 12950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 2x 1999 € 4450
OPEL ASTRA 1800 CABRIO 1998 € 6950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS COMFORT 2X 2002 € 7950
OPEL ASTRA 1600 STATION COMFORT 2002 € 8450
OPEL ASTRA 1700 DTI EDITION STATION 2002 € 8450
OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 € 11950
OPEL ASTRA 1800 COSMO AUTOMAAT 2004 € 12950
OPEL ZAFIRA 1600 16V COMFORT 2000 € 5950
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2000 € 8950
OPEL ZAFIRA 1600 ELEGANCE 7-PERS. 2001 € 8950
OPEL ZAFIRA  2200-COSMO NW.TYPE 7-PERS. 2006 € 20950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 € 17950
DAEWOO MATIZ 5-DRS 1999 € 2950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 € 13950
CITROEN C3  1.4 HDI 5-DRS 2004 € 9950
CITROEN PICASSO MPV 2001 € 6950
SUZUKI WAGON + MPV 2006 € 6950
PEUGEOT 206 CC 2.0 CABRIO 2004 € 14950
FORD FOCUS STATION COOL 2002 € 8450
FORD GALAXY  2.0 MPV 2004 € 14950
SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 € 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 € 15950
MERCEDES E 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 € 28950
MERCEDES VITO GRIJS KENTEKEN 2004 € 9950
MERCEDES C 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 € 24950
MERCEDES S 500 ELEGANCE/AUTOMAAT 1997 € 9850
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 € 16950
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 € 16950
VOLVO V70 2.5 LPG G3 1999 € 8950

VW Passat 
1900 TDI Comfort Station,

2006  € 22.950,-

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85, Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 407 2.0 XS, licht grijs, 5-2006, 36.000 km, Luxe uitvoering

Peugeot 107 XS, 5 drs, 9-2008, Rood, Org. radio/cd speler

Audi A4 2.0 20v, 4-2001, Grijs/groen met., 109.000 km.

Peugeot 206 X-Design, 5 Drs.,11-2005, Rood, radio/cd, 42.000km

Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, Rood met, AIRCO, 95.000 km

Fiat 500, 7-1972, Wit, 71.000 km KLASSIEKER Zeer nette staat.

Peugeot 307 
1.6 Premium Navigatie, 

04-2007, d.blauw, 23.000km

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

• Verkoop nieuw en gebruikt
• APK-keuringen
• Bovag garantie
• Ruitreparatie, onderhoud,

aircoservice en reparatie

www.autolangwerden.nl MPV is een auto met hoge zitplaats.

Daewoo Nubira 1.6 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-

Nissan Note 1.4 16v Acenta 04-2007 41.523 km € 15.950,-

Opel Agila Z1.2XE 16V Maxx Cool 08-2004 18.973 km € 6.450,-

Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-

Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km € 8.950,-

Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 6.750,-

Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 5.100,-

Peugeot Expert 220 c 2.0 HDI 12-2002 161.617 km € 6.950,-

Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 16.401 km € 24.950,-

Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 13.500,-

Suzuki Swift 1.3 3dr GLS
hatchback, rood, 36.840 km

06-2005, € 9.950,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

APK-keurstation

Schadereparatie-service

24-uur service

Wasserette

Verkoop van alle merken nieuw en gebruikt



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 10, 3 maart 2009 Stembureaulid, iets voor u?

De gemeente is op zoek naar enthousiaste mensen die zitting willen nemen op
een stembureau in Bronckhorst als er verkiezingen zijn. Verkiezingen worden,
anders dan voorgaande jaren, niet meer met behulp van stemmachines
georganiseerd. In alle gemeenten stemmen we nu weer met een rood potlood.
Dat betekent een ander stemproces op het stembureau, maar dat maakt het
werk op het stembureau zeker niet minder leuk!

Iedereen die op vriendelijke en correcte wijze met mensen om kan gaan, enige
administratieve ervaring heeft en flexibel inzetbaar is, komt in principe in
aanmerking voor de functie van (reserve-)stembureaulid. Op verkiezingsdagen
werken we met een ochtendploeg van drie personen (07.00 tot 14.00 uur) en
een middagploeg van drie personen (14.00 tot 21.00 uur). Na sluiting van het
stembureau assisteert de ochtendploeg bij het tellen van de stemmen. Het
stembureau zelf is geopend van 07.30 tot 21.00 uur. De vergoeding voor deze
dag bedraagt €108,75 bruto. 

De verkiezingen met de geplande data op rij 

Europees Parlement  : donderdag 4 juni 2009

Gemeenteraad : woensdag 3 maart 2010

Provinciale Staten : woensdag 2 maart 2011

Tweede Kamer : woensdag 11 mei 2011

Informatie
Heeft u interesse om op de verkiezingsdagen zitting te nemen op één van 
de gemeentelijke stembureaus? Geeft u zich dan op via de bon of  via onze

website www.bronckhorst.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer B. Pasman (0575) 75 02 13 of mevrouw R. Roelvink (0575) 75 02 18,
afdeling Publiekszaken. De bon kunt u opsturen naar: gemeente Bronckhorst,
afd. Publiekszaken, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Ondergetekende:

BSN nummer ........................................................................................................................................................

naam en voorletter(s) ....................................................................................................................................

geboortedatum ....................................................................................................................................................

adres ..............................................................................................................................................................................

postcode en woonplaats ..............................................................................................................................

telefoonnummer privé ..................................................................................................................................

wenst in aanmerking te komen voor de benoeming tot 

(reserve-) stembureaulid.

Plaats ............................................................................................................................................................................

Datum ..........................................................................................................................................................................

Handtekening ........................................................................................................................................................

Afgelopen weekend ging de nieuwe
website van de brandweer Bronck-
horst live. Op de site www.brand-
weerbronckhorst.nl vindt u alle
informatie over brandveiligheids-
zaken, zoals: 'Wat te doen bij brand',
'Hoe klus je zo veilig mogelijk', 
'Hoe gebruik je de open haard veilig',
'Waarom is de aanwezigheid van een
rookmelder zo belangrijk' etc. Ook
actuele uitrukken staan op de site
en bezoekers kunnen informatie
krijgen over de opzet van de brand-
weerorganisatie in de gemeente
Bronckhorst. 

Verder is aan ondernemers en
instellingen gedacht. Zij kunnen op
de website terecht voor informatie
over onder andere het nieuwe ge-
bruiksbesluit, bedrijfshulpverlening,
het aanvragen van folders en het
downloaden van verschillende
aanvraagformulieren. Kortom, 
de brandweer Bronckhorst is er 
voor meer dan brand alleen….

Voor de ruim 100 brandweervrijwil-
ligers binnen Bronckhorst is de site
ook een uitkomst. Op een besloten
gedeelte van de website staat voor
hen allerhande informatie die voor
hun brandweerwerk van belang is,
zoals roosters, verslagen etc. 

Het unieke aan de site is dat deze
wordt onderhouden door zowel de
Bronckhorster beroepsbrandweer-
krachten als de vrijwilligers. 

Brandweer Bronckhorst lanceert 

nieuwe website Via de gemeentelijke belastingen
dragen bewoners en ondernemers
bij aan het welzijn, de leefbaarheid
en de voorzieningen in Bronckhorst.
Deze voorzieningen zorgen ervoor
dat Bronckhorst een levendige en
leefbare gemeente is en blijft. 
Een gemeente kan niet functioneren
(zoals wij dat als inwoner graag van
de gemeente zien) zonder de ge-
meentelijke belastingen. Een deel
van de belastinginkomsten heeft een
directe bestemming, zoals de afval-
stoffenheffing, het reinigings- en
rioolrecht. Een ander deel van de
inkomsten, zoals uit de onroerende-
zaakbelastingen, gaat naar de alge-
mene middelen van de gemeente.

Aanslagbiljet/WOZ-beschikking
2009
De jaarlijkse aanslag gemeentelijke
belastingen en/of WOZ-beschikking
is met dagtekening 28 februari 2009
aan u verstuurd. Op dit biljet kunnen
zowel WOZ-beschikkingen en aan-
slagen gemeentelijke belastingen,
zoals aanslagen onroerende-zaak-
belastingen (OZB), afvalstoffen-
heffing en rioolrecht voorkomen.
Niet iedereen betaalt alle belastingen
die hieronder worden genoemd. 

• Onroerende-zaakbelastingen
Dit is een belasting die wordt geheven
over alle onroerende zaken (bijvoor-
beeld een woonhuis of bedrijfpand).
De OZB wordt geheven van degene
die op 1 januari eigenaar is van een
woning of niet-woning en/of gebruiker
is van een niet-woning. Als u in de
loop van het jaar een onroerende-
zaak koopt of in gebruik neemt,
ontvangt u daarvoor pas in het jaar
daarop een aanslag.

• Afvalstoffenheffing 
De gemeente heeft een inzamel-
verplichting voor het huishoudelijk
afval. Niet van belang is of er daad-
werkelijk huishoudelijk afval wordt
aangeboden. Ieder huishouden
betaalt mee aan het inzamelen van

huishoudelijk afval. Met de afval-
stoffenheffing betaalt de gemeente
o.a. het afvoeren en het laten verwer-
ken van het huisvuil. De tarieven zijn
gebaseerd op 100% kostendekking.
De gemeente verdient er niet aan,
want dit is wettelijk niet toegestaan.

Vanaf 2008 wordt de afvalstoffen-
heffing geheven op basis van het
volumesysteem. De afvalstoffen-
heffing bestaat uit twee delen. Een
vastrecht; dit betaalt ieder huis-
houden en is voor iedereen gelijk. En
een variabel deel dat wordt bepaald
door de grootte van de gebruikte
containers. 

• Rioolrecht 
De gemeente heeft tot taak een
rioolstelstel aan te leggen en goed te
onderhouden. De kosten van aanleg
en het onderhoud van het
rioolstelsel berekent de gemeente
volledig door aan haar burgers. 
De kosten moeten worden betaald
door de gebruikers van woningen of
bedrijven die een directe of indirecte
rioolaansluiting hebben. Ook de
gebruikers van een woning of bedrijf
met een door de gemeente geplaatste
IBA (individueel behandelingssysteem
voor afvalwater) betalen rioolrecht.

De gemeentelijke belastingen in beeld

De wijzigingen t.o.v. 2008 leest u
op de volgende pagina.



Het aanzicht van het vastgoed en de
openbare ruimtes bepaalt in grote
mate de uitstraling van een woon-
plaats. Een goed verzorgde aanblik
van winkelstraten, bedrijven en
kantoorterreinen kan inspireren.
Dat geldt in het bijzonder voor his-
torische centra, fraaie gevels en
monumenten. Het bieden van de
mogelijkheden tot reclame in open-
bare ruimten is belangrijk voor een
aantrekkelijk economisch vestigings-
klimaat. Echter de aanwezigheid van
ontsierende reclameobjecten en uit-
stallingen, kan het aanzicht van de
omgeving nadelig beïnvloeden.

De gemeente heeft een reclame-
beleid dat erop gericht is om aantas-
ting van de architectuur te voorkomen
en de beeldkwaliteit van de omgeving
te verhogen. Een rustig en overzich-
telijk straatbeeld verhoogt de beeld-
kwaliteit en creëert een toegankelijke
en veilige openbare ruimte voor be-
zoekers, bewoners en hulpdiensten.
We hebben ons grondgebied inge-
deeld in verschillende gebieden. 
Ook het reclamebeleid houdt deze
gebiedsindeling aan. Aan elk gebied
hebben we verschillende voorwaar-
den verbonden voor het plaatsen van
reclameuitingen. De gebieden zijn:
1. Bebouwde kom
2. Bedrijventerreinen
3. Sportterreinen
4. Buitengebied
5. Beschermde stads- en 

dorpsgezichten
6. Monumenten
7. Bijzondere functies

Bebouwde kom
Woongebieden
Binnen de bebouwde kom zijn in 
de woongebieden in principe geen
reclameuitingen toegestaan, met
uitzondering van een praktijkruimte
aan huis. Per woning is dan één
reclameobject toegestaan, bestaande
uit een raamplakkaat of een reclame-
bord in de tuin. Deze reclameobjecten
moeten wel voldoen aan bepaalde
voorwaarden die in het reclame-
beleid zijn opgenomen.

Gemengd gebied en 
winkelgebieden
In winkelgebieden zijn per bedrijf,
winkel of horecagelegenheid maxi-
maal twee reclameobjecten aan de
voorgevel toegestaan. Ook mogen
maximaal drie vlaggenmasten en
één reclameplakkaat worden ge-
plaatst. Daarnaast mag er maximaal
één reclamevoertuig op het eigen
terrein of in de directe omgeving van
het pand staan. Hieronder verstaan
we een voertuig dat niet meer rijdt,
maar uitsluitend als reclameuiting
in gebruik is.

Bedrijventerreinen
Op bedrijventerreinen zijn drie tot
maximaal vijf reclame-uitingen toe-
gestaan voor ondernemingen. Het
aantal is afhankelijk van de grootte
van het bedrijfsvloeroppervlak. Er is
één reclamevoertuig met logo en/of
naam van de onderneming toegestaan.
Deze moet geplaatst zijn op het eigen
terrein van de onderneming of in de

directe omgeving van het bedrijf of
winkel. Maximaal drie vlaggenmasten
met reclamevlag zijn toegestaan en
deze moeten binnen een straal van
20 meter rond de entree van het
bedrijf staan. Tenslotte mag één
reclamezuil per onderneming
geplaatst worden. 

Sportterreinen
Handelsreclame waarvan de teksten
niet naar het complex zijn gericht,
zijn in principe niet toegestaan. Een
vereniging mag één reclameuiting
met de naam van de sportclub aan
de gevel plaatsen. Sponsorborden
zijn toegestaan, mits ze gericht zijn
naar het veld of het sportcomplex.
Ze mogen niet zichtbaar zijn vanaf
de openbare weg. 

Buitengebied
In ons buitengebied staan we in
principe geen reclameobjecten toe.
Echter om ondernemers in het buiten-
gebied tegemoet te komen, is een
aantal reclameuitingen toegestaan
onder de volgende voorwaarden. 
De reclameborden mogen alleen
aan de gevel van het bedrijf komen
en moeten in direct verband staan
met de activiteiten die het bedrijf uit-
voert. Een onderneming mag maxi-
maal twee reclameobjecten plaatsen.

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten
In beschermde stads- en dorps-
gezichten staan we in principe geen
reclameobjecten toe. Echter om
ondernemers in de beschermde
stads- en dorpsgezichten tegemoet
te komen, is een aantal reclame-
uitingen toegestaan onder bepaalde
voorwaarden. De reclameobjecten
moeten in direct verband staan met
de activiteiten die het bedrijf uitvoert
en mogen niet ontsierend zijn voor
het gevelbeeld en de kwaliteit voor
de openbare ruimte. Voor de plaat-
sing in dit gebied is een (lichte)
bouwvergunning nodig. Wij bekijken
aanvragen individueel, omdat be-
schermde stads- en dorpsgezichten
zich niet lenen voor standaardnormen.

Monumenten
Bij monumenten zijn in principe
geen reclameobjecten toegestaan.
Echter om ondernemers die in mo-
numenten gevestigd zijn tegemoet
te komen, is een aantal reclame-
uitingen toegestaan onder bepaalde

voorwaarden. Ook hier geldt dat de
reclameobjecten in direct verband
moeten staan met de activiteiten die
het bedrijf uitvoert. Ze mogen niet
ontsierend zijn voor het gevelbeeld
en de kwaliteit voor de openbare
ruimte. Voor de plaatsing in dit
gebied is een bouwvergunning én
een monumentenvergunning nodig.
De gemeentelijke monumenten-
commissie en de welstandscommissie
geven een advies over de reclame-
uitingen. Als het om een rijksmonu-
ment gaat, brengen de Rijksdienst
voor Archeologie, Cultuurlandschap
en Monumenten én de provincie
Gelderland een advies uit.
Wij bekijken de aanvragen individueel,
omdat monumenten zich niet lenen
voor standaardnormen.

Gebieden met bijzondere functies
Hierbij gaat het om terreinen voor
recreatief gebruik. Zoals campings,
zwembaden, complexen met recre-
atiewoningen etc. Op terreinen voor
dag- en/of verblijfsrecreatie zijn
maximaal vijf reclameuitingen toe-
gestaan. Reclameuitingen die niet
zichtbaar zijn vanaf de weg zijn ruimer
toegestaan. Voor deze gebieden zijn
maximaal drie reclameborden bij de
entree toegestaan. Er mogen twee
reclameborden aan de gevel beves-
tigd worden. Ook geldt een maximum
van drie vlaggenmasten met reclame-
vlaggen

Handhaving 
De gemeente heeft in haar reclame-
beleid opgenomen dat zij uitingen
die de omgeving nadelig beïnvloeden
niet toestaat en waar deze wel
aanwezig zijn handhaving inzet. 
We voeren de handhaving uit door
toepassing van bestuursdwang of
het opleggen van een last onder
dwangsom. Bij bestuursdwang
verwijdert de gemeente de reclame-
uiting op kosten van de overtreder.
Als er sprake is van oplegging van
een dwangsom krijgt de overtreder
een boete opgelegd en moet deze
zelf zorgen voor verwijdering van de
reclameuiting. De dwangsom kan
variëren van 150 tot 5.000 euro. De
gemeente geeft de voorkeur aan de
last onder dwangsom, maar sluit de
mogelijkheden van toepassen van
bestuursdwang niet uit.

Heeft u een reclameuiting zonder
vergunning en denkt u dat deze
binnen het reclamebeleid valt, dan
raden wij u aan zo spoedig mogelijk
een vergunningverzoek in te dienen.
Er is een mogelijkheid dat u naast de
reclamevergunning, ook een bouw-
vergunning nodig heeft. De reclame
wordt dan ook getoetst aan bouw-
en bestemmingsplanregelingen.

Meer info?
Dit is een beknopte weergave van
voorwaarden en regels die zijn op-
genomen in het reclamebeleid. Het
volledige beleid van de gemeente op
dit gebied vindt u op www.bronck-
horst.nl. Voor meer informatie kunt
u ook contact opnemen met de afde-
ling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 99. 

Reclamebeleid Bronckhorst in 2 delen deel 2
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- vervolg gemeentelijke belastingen in beeld

Wijzigingen ten opzichte van 2008
Nieuwe WOZ-waarde 2009
De Wet WOZ schrijft voor dat ge-
meenten alle binnen de gemeente-
grenzen gelegen onroerende zaken
nu jaarlijks moeten waarderen. De
onroerende zaken worden gewaar-
deerd naar een vaste waardepeil-
datum. Voor belastingjaar 2009 
is dit 1 januari 2008. Alle onroerende
zaken in Bronckhorst zijn daarom
opnieuw gewaardeerd. De nieuwe
WOZ-waarde staat op de gecombi-
neerde aanslag gemeentelijke be-
lastingen en/of WOZ-beschikking
vermeld. 

Vereenvoudigde berekening van
de OZB-aanslag 2009
De berekening van de OZB-aanslag
is met ingang van dit jaar vereen-
voudigd. Vorig jaar moest nog een
aantal berekeningen worden gedaan
om de hoogte van de OZB-aanslag te
kunnen bepalen. Nu wordt de OZB
berekend door de WOZ-waarde te
vermenigvuldigen met een percen-
tage. 

Voorbeeld berekening 
OZB woningen en niet-woningen
Stel de WOZ-waarde van uw
woning is € 250.000,-
U betaalt dan alleen de eigenaren-
heffing OZB: 0,0860% van          
€ 250.000,- is € 215,-. 

Stel de WOZ-waarde van uw niet
woning (bijvoorbeeld een bedrijfs-
pand) is € 500.000,-
U betaalt dan de eigenarenheffing
OZB: 0,0916 % van € 500.000,- is
€ 458,-, en een gebruikersheffing
OZB van: 0,0744 % van € 500.000,-
is € 372,-.

Stijging WOZ-waarde
Tussen 1 januari 2007 (de vorige
waardepeildatum) en 1 januari 2008
(de huidige waardepeildatum) steeg
de WOZ-waarde van woningen en
niet woningen gemiddeld met 2 %.
In individuele gevallen kan de waarde
meer of minder zijn gestegen dan het
gemiddelde, omdat er bijvoorbeeld
per wijk verschillen in waarde-
ontwikkeling zijn. 

Kredietcrisis 
Veel woningeigenaren verwachten
dat de kredietcrisis ook meteen ge-
volgen heeft voor de WOZ-waarden
van hun woningen. De Wet WOZ
schrijft voor dat de WOZ-beschik-
king een waarde vermeldt van ruim
een jaar eerder. Door het systeem
van de waardepeildatum werkt een
mogelijke vermindering (bijvoor-
beeld door de kredietcrisis) pas in
2010 door in de WOZ-waarde. 
Zo is de WOZ-waarde op de WOZ-
beschikking 2009 in werkelijkheid
de waarde zoals die gold op 1 januari
2008. Op dat moment was er nog
geen sprake van een kredietcrisis. 

Vragen of nadere informatie? 
Net als voorgaande jaren kunt u 
via de gemeentelijke website,
www.bronckhorst.nl  het taxatie-
verslag met betrekking tot de vast-
gestelde WOZ waarde van uw object
bekijken en afdrukken. Via het snel-
menu � Infobalie � Gemeentelijke
belastingen � Uw aanslag en taxa-
tieverslag' kunt u inloggen met een

combinatie van uw aanslagnummer
en belastingbedrag. 

Op de gemeentelijke website vindt u
meer informatie over de gemeente-
lijke belastingen en de Wet WOZ.
Hebt u verder nog vragen of wilt u
een afspraak maken met één van de
medewerkers van de afdeling Belas-
tingen en organisatieondersteuning,
dan kunt u natuurlijk ook bellen, 
zie hiervoor de telefoonnummers 
in de 'Belastinggids 2009' die is
meegestuurd met het aanslag-
biljet/WOZ-beschikking 2009.
Voordeel van het maken van een
afspraak is dat u op het afgesproken
tijdstip direct wordt geholpen. 

Vragen?
Tijdelijk heeft de gemeente voor 
al uw belasting/WOZ-vragen een
huiskamer in het  gemeentekan-
toor ingericht. Deze kamer is ge-
opend tijdens openingstijden van
de gemeente. U kunt hier zonder
afspraak terecht.

De gemeente geeft ondersteuning
aan mensen met (lichamelijke)
beperkingen. Voorbeelden van
ondersteuning zijn hulp bij het
huishouden, een scootmobiel of een
rolstoel. Inwoners kunnen hiervoor
terecht bij het Wmo-loket in het
gemeentehuis. 

Om te weten wat mensen van de
ondersteuning vinden, houdt de
gemeente een tevredenheidsonder-
zoek door deze maand naar circa
950 willekeurig gekozen klanten

een korte schriftelijke vragenlijst 
te sturen. Over de uitkomsten van
het tevredenheidsonderzoek infor-
meren wij u later dit jaar via deze
gemeentepagina's. 

Doe mee!
Wij vragen een ieder die de vragen-
lijst ontvangt even de tijd te nemen
om deze in te vullen en op te sturen. 

Door uw reacties kunnen wij onze
dienstverlening waar nodig immers
nog verbeteren!

Tevredenheidsonderzoek 

voorzieningen gehandicapten



Openbare bekendmakingen

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

Uit de raad
Op 26 februari jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd onder andere bijgewoond door
acht speciale gasten van de raad.
Deze inwoners van Bronckhorst
kregen voor aanvang van de ver-
gadering van enkele raadsleden
een uitgebreide uitleg over de raad,
het raadswerk en de vergadering.
De vergadering startte met een
inspreker, de heer Wildschut van
de Regio Achterhoek die de raad
persoonlijk uitnodigde voor een
bijeenkomst op 18 maart om daar
te spreken over de samenwerking
tussen de Regio en de besturen van
de gemeenten. Vervolgens stond
het vragenkwartiertje op het pro-
gramma. Hier stelden de VVD en
GroenLinks enkele vragen aan b en w
over hoe wij als gemeente omgaan
met de economische crisis en de
verkoop van NUON, waarin de
gemeente aandelen heeft, aan
een Zweeds bedrijf. Daarna werd
de heer B. Wisselink uit Zelhem
benoemd als commissielid, niet-
zijnde raadslid, van de VVD. 

Verder zijn tijdens de raadsverga-
dering onder andere de volgende
besluiten genomen:
• Bestemmingsplan 

Buitengebied Hengelo/Vorden,
Schuttestraat 20 in Vorden
De raad stelde dit plan ongewijzigd
vast. Het gaat om een functie-
wijziging van een agrarisch bedrijf
met een meubelmakerij als neven-
activiteit, in een woonbestemming

voor het agrarisch deel en een
bedrijfsbestemming voor de
meubelmakerij.

• Bestemmingsplan Bronckhorst
2008, Beekstraat 1 in Toldijk
Ook dit plan werd ongewijzigd
vastgesteld. Hier gaat het om ver-
plaatsing van activiteiten, waardoor
een bedrijf in z'n geheel aan één
kant van de Beekstraat komt te
liggen en een veiliger verkeers-
situatie ontstaat. Ook levert het
een positieve bijdrage aan het
landschap.    

• Bestemmingsplan partiële
herziening buitengebied
Wildenborchseweg 19 in Vorden
Dit plan gaat over het vestigen
van een tweede bedrijfwoning op
het perceel van het bedrijf De Wil-
denborcherhof waar recreatieve
en agrarische activiteiten plaats-
vinden. De raad stelde het plan
ongewijzigd vast.

• Afwijzing verzoek herziening
bestemmingsplan recreatie-
woning Roessinkweg in Hengelo
Een meerderheid van de fracties
in de raad stemden voor dit plan.
Alleen de VVD stemde tegen het
voorstel. Een motie van D66 om
de provincie op grond van de
bijzondere omstandigheden te
bewegen mee te werken aan de
mogelijkheid om een recreatie-
woning te kunnen bouwen, haalde
het niet. Alleen D66, GroenLinks
en de VVD stemden voor, waardoor
de motie werd verworpen.  

• Structuurvisie bebouwd gebied
Deze visie voor het bebouwde

gebied omvat concrete keuzes
voor ontwikkelingen voor wonen
en werken in de kernen van de ge-
meente voor de komende tien jaar.
Op www.bronckhorst.nl onder
Ruimtelijke Plannen/Ruimtelijk
beleid kunt u hier alles over lezen.
De raad heeft de visie met algemene
stemmen gewijzigd vastgesteld.

• Toekomstvisie Bronckhorst 2030
gemeente Bronckhorst
Een meerderheid van de raad (CDA
en PvdA) stelde de toekomstvisie
vast en koos voor scenario 2 (dat
kiest voor een duurzame ontwik-
keling en het behoud van het be-
staande) als strategische richting
waarin de gemeente zich de
komende jaren gaat ontwikkelen.

VVD, D66 en GroenLinks stemden
tegen. Zij vinden dat hun verkie-

zingsprogramma's de richting
aangeven waar zij heen willen en
2030 een te lange termijn is om
kaders voor aan te geven. Het
amendement van D66 om de visie
alleen voor kennisgeving aan te
nemen, kreeg geen bijval. Binnen-
kort vindt u op deze gemeente-
pagina's meer informatie over de
gekozen richting en wat dit bete-
kent. 

• Verordening langdurigheids-
toeslag
Tot op heden viel deze regeling
onder verantwoordelijkheid van
het rijk en kwamen mensen met
een minimuminkomen na vijf jaar
in aanmerking voor de langdurig-
heidstoeslag. Sinds 1 januari jl.
gaat de gemeente over de rege-
ling. De gehele raad stemde in
met het plan om de toeslag al toe
te kennen als mensen drie jaar
een inkomen hebben op bij-
standsniveau. Met deze toeslag
vangen mensen vaak onverwach-

te hoge kosten op, bijvoorbeeld
de aanschaf van een nieuwe was-
machine. 

• Nota Grondbeleid
In dit beleid is geregeld hoe de
gemeente zorgt dat voldoende
grond beschikbaar is voor het
realiseren en exploiteren van
keuzes voor wonen, werken en
voorzieningen. De raad stelde de
nota gewijzigd vast door een amen-
dement van de PvdA, waarin zij
aangaven onder andere jaarlijks
in het eerste kwartaal een grond-
prijzenbrief en de vastgestelde
grondquota tabel te willen ont-
vangen. 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
gemeente/gemeenteraad/raads-
informatie). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op 
26 maart 2009.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, (alle kernen m.u.v. Olburgen) tijdelijke reclameaanduidingen voor promoten

Mega Piraten Festijn, 25 maart t/m 8 april 2009, Mega Mensink B.V.
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameborden, 27 juli t/m 9 augustus 2009, stichting Babybiggen-

mealbal
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in restaurant De Woage, 

1 januari t/m 31 december 2009, E. Wijngaards
• Halle, zaal Nijhof, verloting, 19 april 2009, chr. muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café De Zwaan, 

1 januari t/m 31 december 2009, H.G.C. Waenink
• Hengelo (Gld), 25 april 2009, paarden- en ponymarkt en verkoop van biologische streekproducten

van 07.00 tot 14.00 uur, afsluiten gedeelte Spalstraat, tussen de Hummeloseweg en de St. Michiels-
straat, en gedeelte Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenstraat, i.v.m. paarden- en
ponymarkt van 07.00 tot 14.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), afsluiten Synagogestraat, Regelinkstraat en gedeelte Raadhuisstraat i.v.m. jaarlijkse
dodenherdenking, 4 mei 2009 van 19.30 tot 20.30 uur, 4 mei herdenkingscomité Hengelo (Gld)

Aanvragen

• Hengelo (Gld), Venneweg, 14 juni 2009, wedstrijd minibikes van 09.00 tot 16.30 uur, afsluiten
Venneweg van 8.30 tot 17.00 uur, Slick '96

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 4 april 2009, voorjaarsconcert van 20.00 tot 22.30 uur, loterij,
tijdelijke gebruiksvergunning, chr. muziekvereniging Crescendo

• Hengelo (Gld), terras Spalstraat nrs. 1 en 3, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m.
kermis, 8 juli van 11.00 tot 00.30 uur, 10 juli van 18.00 tot 00.45 uur, 11 juli van 8.00 tot 01.00 uur
en 12 juli 2009 van 14.00 tot 24.00 uur, café De Zwaan

• Hengelo (Gld), verkoop loten, 25 april t/m 28 oktober 2009, marktvereniging Hengelo Gld.
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, 21 mei 2009, traditionele broodlevering van 13.00 tot 16.00 uur,

afsluiten Zelhemseweg, tussen de Olde Kaste en de Kroezerij, van 12.00 tot 16.30 uur, 
stichting Historische Broodweging Muldersfluite

• Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg en Monumentenweg, 21 mei 2009,
kunst-, antiek- en rommelmarkt van 09.00 tot 16.00 uur, diverse verkeersmaatregelen 
(o.a. afsluiten/instellen stopverbod) van 08.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en 
Horecawet van 09.00 tot 22.00 uur, voetbalvereniging HC '03

• Hummelo, Greffelinkallee 8, 30 april 2009, viering Koninginnedag, ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet, oranjevereniging Hummelo en Oranje

• Hummelo, terrein aan de Groeneweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. paasvuur,
12 april 2009, Hessenruiters

• Keijenborg, Past. Thuisstraat/Booltinkplein, 5 juli 2009, rommelmarkt van 08.00 tot 15.00 uur, afslui-
ten Past. Thuisstraat, tussen Kerkstraat en Geltinkweg, van 08.00 en 17.00 uur, drumfanfare Sint Jan

• Keijenborg, diverse straten in centrum, 21 juni 2009, kermisoptocht van 13.00 tot 16.00 uur,
afsluiten van de Kerkstraat, Sint Jansstraat, Past. Thuisstraat en de Hogenkampweg van 
10.00 tot 17.00 uur, drumfanfare Sint Jan

Steeds meer mensen ergeren zich
aan het zwerfvuil in hun woon-
omgeving. Iedereen wil in een schone
omgeving wonen of recreëren en

zwerfafval 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 af-
valbak - én zich aan die afspraak te
houden. Maar de praktijk pakt
helaas vaak anders uit. 

Het gemeentelijk beleid is gericht
op het stimuleren van initiatieven
en deelname van inwoners als het
gaat om bijvoorbeeld het schoon-
houden van de eigen leefomgeving.
Zij faciliteert en ondersteunt daar-
om de zwerfvuilacties van de diverse
organisaties binnen de gemeente
door het beschikbaar stellen van
onder andere afvalknijpers, werk-
handschoenen en vuilniszakken. 

Op 21 maart a.s. houden de Wildbe-
heereenheden Hengelo, Hummelo,
Steenderen, Zelhem, de Werk-
groep Zwerfvuildag Vorden en de
Stichting Wandelpaden Hummelo
en Keppel weer hun jaarlijkse
zwerfvuilschoonmaak actie. Dit jaar
hebben ook de dorpsbelangenor-
ganisaties van Achter-Drempt,

Halle, Kranenburg, Varssel, Wich-
mond-Vierakker en Zelhem zich
gemeld om aan deze actie mee te
doen.

Geef u op voor 14 maart
Vrijwilligers die op 21 maart a.s.
willen schoonmaken, kunnen zich
via onderstaande contactpersonen
aanmelden. Dit kan t/m 14 maart
a.s. De gemeente zorgt ervoor dat
voor u de benodigde materialen
aanwezig zijn om veilig schoon te
kunnen maken.

Voor het schoonmaken van: 
•het buitengebied van Hummelo

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

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

•het buitengebied van Vorden/
Kranenburg: mevr. R. van Vleuten,

(0575) 55 33 57 
•Wichmond/Vierakker: de heer 

J. Rietman, (0575) 44 19 99
•het buitengebied van Steenderen:

de heer R.H.J.M. Gosselink,
(0575) 45 13 74 

•het buitengebied van Zelhem: 
de heer E. Colenbrander, (0314)
62 52 67, of de heer G. Abbink,
(0314) 62 19 98

N.B. Behalve in Steenderen en Hen-
gelo (Gld) is de zwerfvuilopruimdag
's morgens. Bij de contactpersonen
krijgt u alle informatie als u zich
opgeeft.

Vindt u het ook belangrijk in
een mooie, schone omgeving te
wonen? Meldt u dan aan voor de
zwerfvuilopruimdag op 21 maart!
Vele handen maken immers licht
werk! Het kan nog t/m 14 maart.
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• Keijenborg, Past.Thuisstraat en Booltinkplein, kermis/lunapark en volksspelen, 19 t/m 22 juni 2009,
afsluiten van diverse wegen in het centrum van 16 t/m 23 juni 2009, stichting evenementen
Schuttersgilde Sint Jan

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Heezen, 1 januari t/m
31 december 2009, G.J. Heezen

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café De Seven Steenen,
1 januari t/m 31 december 2009, M. Groothedde

• Steenderen, Baak, Toldijk en Olburgen, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 16 t/m 31 augus-
tus 2009, stichting Humstee

• Steenderen, terrein aan de J.F. Oltmanstraat, 26 t/m 28 juni 2009, concours hippique, ontheffing
art. 35 Drank-en Horecawet, paardensportvereniging De Zevensteen

• Vorden, 28 juni 2009, 31e wielerronde van 12.30 tot 17.00 uur, afsluiten Industrieweg, Kerkhoflaan,
Handelsweg, Nijverheidsweg en Ambachtsweg van 11.30 tot 17.30 uur, RTV Vierakker-Wichmond

• Vorden, Ambachtsweg, feestelijkheden i.v.m. open dag en 35-jarig bestaan, 9 mei van 12.00 tot
24.00 uur en 10 mei van 16.00 tot 22.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 9 en 10 mei 2009,
Ecotrans B.V.

• Vorden, avond-wandelvierdaagse met start en finish bij sporthal Het Jebbink, 8 t/m 11 juni 2009
van 18.00 tot 21.00 uur, gymnastiekvereniging Sparta

• Vorden, Hamminkweg, open weekend hoedenatelier met kunst- en ambachtsmarkt, 16 en 17 mei
van 10.00 tot 17.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet 17 mei 2009, Goedgemutst weekend

• Wichmond, 16 mei 2009, wielerronde van 15.00 tot 19.00 uur, afsluiten Baron van der Heijdenlaan,
Dorpsstraat, Baakseweg en Hackforterweg en gedeelte Lankhorsterstraat van 14.00 tot 19.15 uur,
RTV Vierakker-Wichmond

• Zelhem, afsluiten Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en de Frans Halsstraat, i.v.m.
sportdag basisscholen, 12 mei 2009 van 08.00 tot 16.00 uur, CBS Nijman-IJzevoorde

• Zelhem, Haitinkweg 5A, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 2 mei 2009, W.H. te Kamp
• Zelhem, parkeerplaats bij sporthal De Pol, Vincent van Goghstraat, 17 t/m 20 september,

septemberfeesten (kermis), tijdelijke gebruiksvergunning tent, tijdelijke reclameborden van 
28 augustus t/m 21 september, afsluiten van de Vincent van Goghstraat, tussen J. van Ruysdael-
straat en de F. Halsstraat, 14 t/m 21 september, afsluiten van Stationsplein en de dr. Grashuis-
straat op 19 september 2009 van 10.00 tot 18.00 uur en diverse parkeerverboden, stichting
Septemberfeesten Zelhem

• Zelhem, sporthal De Pol, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. slaapweekend, 17 mei 2009,
gymnastiekvereniging SSS

• Zelhem, Stationsplein, 30 april 2009, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. festiviteiten
Koninginnedag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 11.00 tot 01.00 uur, G. Kramp

• Zelhem, centrum, 5 april 2009, palmpasenoptocht van 12.00 tot 14.00 uur, afsluiten Kerkweg
en Stationsplein van 08.00 tot 14.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, Velswijkweg, 25 en 26 april, rommelmarkt van 09.30 tot 17.00 uur, ontheffing 
Winkeltijdenwet op 26 april, afsluiten Velswijkweg, tussen de Kruisbergseweg en de sporthal,
carnavalsvereniging De Doldraejers

• Zelhem, Halseweg (Pelikaansbos), Kindervakantieweek, 10 t/m 14 augustus 2009, stichting
Jeugd en Jongerensociëteit Zelhem

• Zelhem, Markt 21-23, horecabedrijf, mevrouw A.L.M. Groeskamp-van Londen
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Drempt, Roomstraat 4, wijzigen bouwen melkveestal
• Halle, Lankerseweg 3, veranderen paardenschuilplaats
• Halle, Roggestraat 30, plaatsen carport
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 10, bouwen atelier met garage/berging 
• Hengelo (Gld), Koningsweg 8, verbouwen woning
• Hengelo (Gld), Scharfdijk 3, bouwen en verplaatsen gastenverblijf en wagenloods
• Hengelo (Gld), Slotsteeg 13, verbouwen woning
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, verbouwen woning
• Olburgen, 't Höfke 1, plaatsen dakkapel
• Olburgen, 't Höfke 3, plaatsen dakkapel
• Rha, Rhabergseweg 9, verbouwen schuur tot brouwerij
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen filterkolommen voor bedrijfswatervoorziening
• Vorden, Enzerinckweg 1, bouwen overkapping/carport
• Vorden, Kapelweg 10, vergroten woning 
• Vorden, Zelledijk 7, vernieuwen schuur
• Wichmond, Beeklaan 4, verbouwen woning
• Wichmond, Hackforterweg 33, bouwen recreatiewoning (tijdelijke vergunning)
• Zelhem, Akkermansstraat 12, bouwen berging met kelder 
• Zelhem, Hummeloseweg 15, vergroten woning
• Zelhem, Industriepark 6/6A, veranderen voorgevel en plaatsen luifel bij de entree
• Zelhem, Petersdijk 7, bouwen woning

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 24 februari 2009:
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen van reclamedoeken, Hamove

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 24 februari 2009:
• Toldijk, hoek Wolfsstraat/Zutphen-Emmerikseweg, plaatsen van een permanent reclamebord,

vleesboerderij Garritsen
Verzonden op 25 februari 2009:
• Bronckhorst, plaatsen tijdelijke reclameaanduidingen i.v.m. halfvasten optocht Angerlo, 

5 t/m 14 maart 2009, M.D.S. Buitenreclame
• Drempt, parkeerplaats tuincentrum Bloemendaal, plaatsen reclamebord voor promoten van

halfvastenoptocht, 3 t/m 16 maart 2009, stichting Halfvasten-Angerlo

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 23 februari 2009:
• Hummelo, Greffelinkallee 6, veranderen woning
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28, bouwen erker en dakkapel en vergroten dakkapel
Verzonden op 24 februari 2009:
• Zelhem, Asterstraat 18, bouwen berging met overkapping
• Zelhem, Jan Steenstraat 90, plaatsen schuifpui
Verzonden op 26 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 30, bouwen serre
• Zelhem, Prinses Margrietstraat 8, vergroten/veranderen dakkapellen

Verleende vergunningen

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 februari 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 109, bouwen carport/berging
Verzonden op 23 februari 2009: 
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 41, bouwen schuur
• Vierakker, Kapelweg 12, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Verzonden op 26 februari 2009: 
• Zelhem, Handelsweg 1, bouwen inpandige bedrijfswoning

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 24 februari 2009:
• Steenderen, Prins Bernhardlaan 7, vergroten clubgebouw
• Steenderen, Burgemeester Smitstraat 21, plaatsen kozijn

Sloopvergunningen 
Verzonden op 23 februari 2009:
• Vorden, Galgengoorweg 6, gedeeltelijjk slopen varkensstal en tussengedeelte van boerderij

naar varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 25 februari 2009:
• Zelhem, Barinkweg 4A, slopen van twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Brunsveldweg 6, slopen dakbeschot woning, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 26 februari 2009:
• Wichmond, Okhorstweg 7, gedeeltelijk slopen binnenmuren van de woning en geheel slopen

van vier schuren, komt asbesthoudend afval vrij 

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 9 maart 2009:
• Hummelo, Torenallee 1, voor de interne verbouw van de boerderij
• Vorden, Okhorstweg 7, voor de verbouw en restauratie van de woonboerderij

De gemeentelijke monumentenvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen
van 5 maart t/m 15 april 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken  in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 53.

Kapvergunningen
Verzonden op 26 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Regelinklaan 3, vellen van drie Amerikaanse eiken, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Spalstraat 46, vellen van drie populieren (noodkap) en twee beuken, herplant

verplicht: drie inlandse loofbomen
• Hoog-Keppel, Valkenbos 10, vellen van één apenboom, geen herplantplicht
• Kranenburg, Hamsveldsezijweg, vellen van één inlandse eik, geen herplantplicht
• Olburgen, Olburgseweg 2, vellen van één paardenkastanje, noodkap, herplant verplicht: één beuk
• Steenderen, begraafplaats Kerkhofweg, vellen van drie sparren, geen herplantplicht
• Vorden, Het Jebbink 11A, vellen van één eik, geen herplantplicht
• Zelhem, de Maccabae 2, vellen van één eik, één beuk en één larix, herplant verplicht: drie bomen

naar keuze

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 
en 5.4.1 APV)
Voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud
Verzonden op 3 maart 2009:
• Drempt, Hoefkensestraat 1 
• Drempt, Zomerweg 79
• Halle, Aaltenseweg 34A, nabij Stuifveenweg
• Halle, Lankerseweg 3
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 11
• Rha, Prinsenmaatweg 8
• Zelhem, Varsselsestraat 4

Ontheffingen paasvuur verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm 
en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV) 
Verzonden op 3 maart 2009: 
Voor de op 12 april 2009 te houden paasvuren in:
• Halle, nabij de Fortstraat
• Hengelo (Gld), nabij Gompertsdijk 5A
• Zelhem, nabij Akkermansstraat 10

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), in verband met boomfeestdag en het planten van klimaatbosjes is de Elderinkweg,

tussen de Rondweg en de Berendschotstraat, op 18 maart 2009 van 08.00 tot 14.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem en Keijenborg, tijdens het paasvuur op 10, 11 en 12 april 2009 
- is afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer in Zelhem de Schooltinkweg 

op 10 en 11 april van 08.00 tot 16.00 uur, Kruisbergseweg (N316), tussen de Hummeloseweg
in Zelhem en de Kroezerijweg in Keijenborg, de Schooltinkweg, tussen de Kruisbergseweg 
en de Banninkstraat, de Banninkstraat, de Davisweg, de Neuzendijk, tussen de Velswijkweg
en de Davisweg, de Oude Kruisbergseweg van 12 april 18.00 uur tot 13 april 04.00 uur

- geldt een stopverbod op de Keijenborgseweg, tussen de Akkermansstraat en de Neuzendijk,
de Michelstraat in Zelhem, de Wolsinkweg en de Kroezerijweg beiden in Keijenborg van 
12 april 18.00 uur tot 13 april 04.00 uur

- wordt een omleidingsroute ingesteld via de Kroezerijweg, de Hengeloseweg, de Rondweg 
en de Hummeloseweg van 12 april 18.00 uur tot 13 april 2009 04.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) 
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst
dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving,
Drank- en Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen
en bouw- en sloopvergunningen), of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaar-
schrift 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.
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Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaar-
schrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 februari 2009:
• Hummelo, Zelhemseweg 10, gedeeltelijk vernieuwen berging/schuur
• Steenderen, Wehmestraat 1, geheel vernieuwen schuur
Verzonden op 24 februari 2009:
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 13, bouwen woning met bijgebouw
Verzonden op 26 februari 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 13, vergroten woning

Gewijzigde bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Ermelinkstuk 2 t/m 12 (even), Huusakker 2 t/m 28 (even) en 21 t/m 33 (oneven),

bouwen van 27 woningen en 14 garages 

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

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

In verband met snoeiwerkzaamheden aan bomen van 9 t/m 13 maart 2009: 
• Vorden, kan verkeershinder ontstaan langs de Deldenseweg binnen bebouwde kom en de Nieuwstad 
• Hengelo (Gld), zijn de Blekweg, tussen de Reerinkweg en Hagendijk, afgesloten voor alle verkeer,

behalve bestemmingsverkeer

In verband met bestratingswerkzaamheden van 4 t/m 23 maart 2009 is de volgende weg afgesloten:
• Halle, de Nijmansedijk, tussen de Halle Nijmanweg en de Neijenkampweg  

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

Werkzaamheden

Informatieavond Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Halle Heide
Op 14 oktober 2008 heeft de gemeente de inwoners en omwonenden van het landbouw-
ontwikkelingsgebied Halle Heide alsmede een aantal belangengroeperingen tijdens een
bewonersavond in zalencentrum Nijhof geïnformeerd over de betekenis van een landbouw-
ontwikkelingsgebied. Tevens werd het plan van aanpak voor het opstellen van een ontwikkelings-
visie, het milieueffectrapport en het bestemmingsplan toegelicht. Sindsdien is hard gewerkt
aan de ontwikkelingsvisie en het milieueffectrapport.

De gemeente wil betrokkenen graag informeren over de resultaten tot nu toe.
Bewoners in het LOG-gebied en de bewoners van panden, die er direct aan grenzen nodigen we
schriftelijk uit voor een informatiebijeenkomst. Hetzelfde geldt voor een aantal belangen-
groeperingen.

Als u geen brief heeft ontvangen, maar toch in de directe omgeving woont of belangen heeft,
nodigt de gemeente u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op 24 maart a.s., aanvang
20.00 uur, in zalencentrum Nijhof, Dorpsstraat 11/13 in Halle.

Ruimtelijk beleid

Goedgekeurd bestemmingsplan 'De Bleek Vorden'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 20 februari 2009 het bestemmingsplan 'De
Bleek Vorden' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op de aanleg van een parkeervoorziening
aan de zuidzijde van De Bleek in Vorden. Daarnaast maken de bestemmingen 'groen' en 'beekzone'
deel uit van het bestemmingsplan.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 5 maart t/m 15 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575)
75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

Een belanghebbende die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen bedenkingen
heeft ingebracht, kan gedurende de termijn van ter inzagelegging beroep instellen tegen het
goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn 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.

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Koningsweg 2A, voor het verbouwen van een voormalige veewaag tot woning,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Brunsveldweg 6, voor het omzetten van een dienstwoning naar een recreatiewoning,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 maart t/m 15 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575)
75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke
plannen.

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

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

Bestemmingsplannen

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Drempt, Zomerweg 50, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1998'
• Vorden, het Schapenmeer 5, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W A4, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Kerkstraat 11, verbouwen garage tot verblijfsruimte, ontheffing van de hoofdfunctie

van het bijgebouw, geldend bestemmingsplan 'Voor-Drempt 1995'
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen van een kantine unit, ontheffing van de onderlinge

afstand tussen de gebouwen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Toldijkseweg 1993'
• Vorden, de Laegte 1, bouwen tuinhuisje, ontheffing voor het bouwen op voormalig openbaar

groen, geldend bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 maart t/m 15 april 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling (art. 3.22) en Veiligheid, vergunningen en handhaving (art. 3.23).
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdelingen, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer. 
Verzonden op 3 maart 2009:
• Halle, Halseweg 39, wijziging van de inrichting door het onbemand maken van het LPG-tankstation

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend 
en geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieu-
beheer.

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

Besluit intrekking vergunning (art. 8.26, lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 5 maart
t/m 15 april 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Garvelinkweg 2, het intrekken van de milieuverguning, vastgesteld bij besluit van 

30 december 1986, ambtshalve gewijzigd bij besluit van 21 mei 1996 en gedeeltelijk ingetrokken
bij besluit van 31 maart 2001

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder op grond van artikel 8.26, eerste lid van
de Wet milieubeheer ingetrokken in verband met het beëindigen van bedrijfsmatige activiteiten.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte

van het ontwerp zijn aangebracht
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen.               
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.       

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de
beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist 
(art 20.3 Wm).

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
5 maart t/m 15 april 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 103, een veranderingsvergunning voor een opleidingsbedrijf

voor brandweer en bedrijfshulpverlening

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 16 april 2009.

B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat zij ieder voor zover het hun, 
dan wel zijn bevoegdheid betreft in de vergadering van 24 februari 2009 hebben besloten vast 
te stellen het wijzigingsbesluit besluit mandaat, volmacht en machtiging handhaving. Met dit
besluit hebben b en w en de burgemeester bevoegdheden gemandateerd aan het afdelingshoofd
van de afdeling Openbare werken. B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat
het afdelingshoofd van de afdeling Openbare werken op 26 februari 2009 het ondermandaatbesluit
heeft vastgesteld voor de afdeling Openbare werken onder intrekking van het besluit van 21 april 2008.
Met dit besluit heeft het afdelingshoofd aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergemanda-
teerd aan de medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Het ondermandaatbesluit
treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Het wijzigingsbesluit mandaat, volmacht en handhaving en het ondermandaatbesluit liggen voor
een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Openbare werken in het gemeentekantoor en zijn
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. 

Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

SCHEIDING TE VERWERKEN? 
Ervaringen delen in PRAATGROEP
VOOR LOTGENOTEN o.l.v. Inge

Gerritsen aanm/info werkdagen
17.30-19.00 u. tel. 06-40876584.

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

Zondag 7 juni 2009 organiseert de
SOV Steenderen een ambachtenroute.

Oefent u een ambacht uit of heeft u
een interessant bedrijf in Bronckhorst? 

Grijp dan deze unieke kans om 
uw bedrijf en/of vaardigheid te
presenteren en doe mee aan de
ambachtenroute op 7 juni 2009.

Meldt u aan vóór 15 maart 2009 
bij het secretariaat via het mailadres: 
info@steenderenseondernemers.nl

Voor inlichtingen kunt u bellen met
Karin Kaijen, tel 451000.

Boldijk 5a, 7021 JA Zelhem

• zadelpassen

• zadelreparatie

• zadels op maat

(MSFC gecertificeerd)

Bel 06-13691852 of ga naar
www.oldehietmoat.nl voor meer informatie.      Gratis Horren bij alle  

 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

   0575-542983     0575-549935         
   06-42812803     06-52312655         

  

  
          

 

KunstZondagVorden, galeries, ateliers allemaal geopend! Datum: zondag 8 maart 2009

Tijd: 11.00 – 17.00 uur

Locatie: Vorden en omgeving

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

Op www.vvvbronckhorst.nl vindt u meer informatie.

Cursus Touch for Health 1
In april 2009 start ik weer met een cursus Touch for
Health 1. Deze cursus wordt op 6 ochtenden (in
overleg) gegeven van 9 uur tot 12.30 uur.

Wat is Touch for Health?
Touch for Health is een methode die spier- en
energieversterkend werkt. Zo kunnen met behulp
van manuele spiertesten, spierzwaktes en energie-
blokkades worden opgespoord, die met een eenvou-
dige techniek kunnen worden gecorrigeerd. Touch
for Health is ontwikkeld als zelfhulp methode.
Iedereen kan het leren!

Voor meer informatie over mijn praktijk zie
www.praktijkdorine.nl
Aanmelden voor de cursus kan telefonisch of via
e-mail: tebrake@chello.nl

Praktijk voor natuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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Laatste week! Scoor je voetbalplaatjes!
Nog t/m 8 maart 2009! OP = OP Kijk op www.ah.nl/eredivisie of de winkel bij jou in de buurt meedoet.

W A N S I N K
H E N G E L O  ( G L D . )

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld .) • Tel . (0575) 46 12 05

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
2 maart t/m

8 maart 2009

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

Pringles
Diverse varianten

O.a.: king original
2 bussen à 195 gram 3.90

1.95

AH Goudse oude
kaas 48+
Van de versafdeling

Per kilo

5.75
11.50

AH Shoarmavlees
of gyrosreepjes

Voordeelverpakking

Per kilo

3.99
6.49

Coca Cola
voordeelverpakking

Regular, light of zero
OP=OP

Set 6 flessen
à 1.5 liter

6.39
8.52

6 flessen

Dr. Oetker Casa
di Mama pizza

Uit de diepvries
Alle varianten

3 pakken naar 

keuze 8.40

5.59

7.99

AH Greenfields
Rib-/runderlappen
Voordeelverpakking
Per kilo 10.48

50%
KORTING

Calgonit vaatwas-
producten
Diverse varianten

O.a. classic megapack
Doos 125 stuks

7.99
15.99

OP = OP

1+1 GR
AT

IS 2+1 GR
AT

IS
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Op donderdag 26 februari maakte
hoofdcommissaris Annelore Roelofs,
korpschef van de regiopolitie Noord-
en Oost-Gelderland (het gebied van
Harderwijk tot Winterswijk) de cijfers
over 2008 en de plannen voor 2009 be-
kend. Dit gebeurde tijdens een persbij-
eenkomst in het nieuwe regiobureau
aan de Europaweg in Apeldoorn. De
korpschef is tevreden over de resulta-
ten, maar ziet voor 2009 de uitdaging
voor haar politiekorps om deze stij-
gende lijn vol te houden. “De samen-
werking met de bevolking, gemeente-
lijke besturen, ondernemers, scholen
en andere instellingen is zeer waarde-
vol”, aldus de korpschef. 

ZORGEN OM GEWELDSMISDRIJ-
VEN
Evenals vorig jaar blijft de korpschef
aandacht voor geweldsmisdrijven vra-
gen. “Vooral bij geweldsdelicten is de
hulp van de burger essentieel”. Zij
vraagt dan ook om bij calamiteiten al-
tijd 112 te bellen en zoveel mogelijk in-
formatie aan de politie door te geven.
“Samen moeten we alle vormen van
geweld een halt toeroepen”. Overval-
len en het uitgaansgeweld blijven ex-
tra aandacht vragen.

OVERVALLEN
Het landelijke beeld laat een stijging
van overvallen zien. Ook in deze regio
werden mensen het slachtoffer van
deze ingrijpende vorm van criminali-
teit. In 2008 vonden er 79 gewapende
overvallen in de regio plaats. Dit wa-
ren er 40 meer dan het voorgaande
jaar. Vooral in de Achterhoek, de
Noordwest Veluwe en de IJsselstreek
stegen de cijfers aanzienlijk. De inzet
van diverse rechercheteams heeft re-
sultaat gehad. 

In Harderwijk werd een overvaller, die
verdacht wordt van meerdere overval-
len op kapsalons, slijterijen en drogis-
terijen, op heterdaad aangehouden. In
de Achterhoek vonden enkele zeer ge-
welddadige overvallen op echtparen
plaats. De verdachten (7) werden in de
zomerperiode van 2008 aangehouden.
Zij worden ook verdacht van overval-
len op twee snackbars, een super-
markt, een tankstation en een sigaren-
zaak. Tien andere verdachten werden
in oktober 2008 en januari 2009 aan-
gehouden. Zij worden verdacht van
overvallen op tankstations, snackbars
en videotheken in de Achterhoek. 

Deze vonden plaats in oktober 2008
t/m januari 2009. In Apeldoorn von-
den in 2008 ook diverse overvallen
plaats op o.a. een juwelier, enkele ben-
zinestations, cafetaria’s, winkels en bij
particulieren. Soms bleef het bij een
poging omdat men de overvaller wist
af te schrikken. In een aantal gevallen
werd wel buit gemaakt. Ook hier zijn

in de loop van het jaar meerdere aan-
houdingen verricht. De overvallen op
onder andere pizzakoeriers in de IJs-
selstreek (Zutphen) zijn nog in behan-
deling. Wel kon onlangs een Zutphe-
naar worden aangehouden die ver-
dacht wordt van overvallen op tank-
stations in zijn woonplaats. Deze von-
den in 2008 plaats.

MISHANDELING/BEDREIGING
De cijfers (2405) voor mishandeling la-
ten voor 2008 wel een daling van aan-
giften zien (260 minder dan in 2007),
maar dat wil niet direct zeggen dat er
minder feiten plaats vinden. Het aan-
tal aanhoudingen is procentueel ge-
stegen. Dat geldt ook bij bedreigingen
waar de aangiftecijfers van 1275 (2007)
licht gedaald zijn naar 1254. Het aan-
tal aanhoudingen van verdachten is
gestegen van 435 (2007) naar 495 in
2008 Het korps besteedt veel aandacht
aan de samenwerking met gemeen-
ten, het Openbaar Ministerie en hore-
caondernemers om het horecageweld
terug te dringen. De samenwerking
zorgt ieder weekend weer voor aan-
houdingen. Het lik-op-stuk beleid dat
met het Openbaar Ministerie is over-
eengekomen, zorgt ervoor dat ver-
dachten na hun verhoor het politiebu-
reau, soms na een nacht in de cel, met
een boete of dagvaarding verlaten.
Een horecaverbod is een bijkomende
maatregel die door steeds meer ge-
meenten worden uitgereikt.

BOETE OF KANSKAART
Om het alcoholgebruik en daaruit
voortvloeiend ongewenst gedrag (ver-
nielingen of mishandelingen) aan te
pakken, loopt in district de Achter-
hoek het project ’Boete of Kanskaart’.
In dit project werken het Openbaar
Ministerie, de politie, bureau Halt, de
Grift, de GGDgelre-IJssel, de raad voor
de kinderbescherming en het NIGZ
(Nationaal Instituut voor Gezond-
heidsbevordering en Ziektepreventie)
samen. Uitgangspunt is dat jongeren
die na alcoholgebruik een strafbaar
feit begaan, beter met een pedagogi-
sche matregel benaderd kunnen wor-
den dan met een strafblad. Ook de ou-
ders worden nadrukkelijk bij deze pro-
blematiek betrokken. 

Tijdens een cursusonderdeel worden
ze onder meer gelnformeerd over de
omvang van het drankgebruik van
hun kind en de overlast die als gevolg
van de ontremmende werking ont-
staat. Van de 147 jongeren die in 2008
werden aangehouden is slechts één
voor een tweede keer in de fout ge-
gaan.

NACHTWACHTEN
In Doetinchem draait ook het door de
gemeente gesubsidieerde project
‘Nachtwacht’ waarbij nachtwachten

samen met de politie en jongerenwer-
kers in de weekendavond toezicht
houden op het uitgaansgedrag. De
nachtwachten hebben een portofoon
en geven eventuele bijzonderheden
door aan de politie 

HUISELIJK GEWELD
Naast het aanpakken van geweld in

het publieke domein investeert de
overheid in de aanpak van huiselijk
geweld. “Er is veel verborgen leed ach-
ter de voordeur” memoreert de hoofd-
commissaris. “Daar moet de samenle-
ving op investeren, zeker wanneer er
kinderen bij betrokken zijn”. Met het
project “Huiselijk Geweld” en de per 1
januari landelijk ingevoerde regeling
van het opleggen van een huisverbod.
Dit kan niet alleen bij gepleegd huise-
lijk geweld, maar ook bij de dreiging
ervan. 

De burgemeester heeft hierin een be-
slissingsbevoegdheid en de overheid
krijgt hiermee meer mogelijkheden
om daadkrachtig op te treden.

AANGIFTE VIA INTERNET
Het gebruik van aangifte via Internet

is het afgelopen jaar relatief licht ge-
stegen. Van tientallen feiten, die voor
de gedupeerde altijd vervelend zijn,
maar in de categorie ‘eenvoudige mis-
drijven’ vallen, kan een gedupeerde op
elk moment van de dag zelf de aangif-
te versturen. De feiten hebben veelal
met diefstal, vernielingen of graffiti te
maken. Op het politiebureau aangifte
doen, blijft mogelijk nadat er via 0900
– 8844 een telefonische afspraak is ge-
maakt. De politie kiest daarvoor om
de beschikbare capaciteit aan mens-
kracht goed en doelgericht in te kun-
nen zetten. Voor andere en ernstiger
misdrijven komt de politie altijd ter
plaatse.

HULP VAN HET PUBLIEK/SAM
De politie blijft een dringend beroep
op de hulp van het publiek doen. Geef
bijzonderheden door en de politie
tracht zo alert mogelijk te reageren.
Wanneer politie-inzet uitblijft door
een calamiteit elders dan laten wij u
dit direct of achteraf weten. Met het
project ‘Service aan Melders’ regi-
streert de politie zelf of er is terugge-
beld en 96 % van alle melders wordt
binnen 5 dagen gelnformeerd over de
afloop van zijn of haar melding. De
politie merkt dat het publiek dit te-
rugbellen waardeert en hoopt de re-
sultaten hiervan terug te zien in de
landelijke klantthermometer die in
april verschijnt.

POLITIE SERVICE CENTRUM
De tevredenheid van het publiek voor
de mensen van het Politie Service Cen-
trum (PSC): de locatie waar alle tele-
foontjes van het publiek via 0900-8844
binnen komen is in 2008 weer geste-
gen. Met een cijfer 9 en het beantwoor-
den van 88 % van de 390.000 belletjes
binnen 20 seconden, kan het PSC trots
zijn. Zij leggen ook uit voor welke fei-
ten het publiek via www.politie.nl
aangifte kan doen.

Eind maart staan alle cijfers en bijzon-
derheden van het politiekorps via het
online jaarverslag op Internet via
www.jaarverslagpolitienog.nl

Veiligheidstrend zet zich ook 
in 2008 voort
Ook in 2008 blijkt de veiligheid in de politieregio Noord- en Oost-Gelder-
land te zijn toegenomen. Er zijn meer verdachten van misdrijven aange-
houden. In het afgelopen jaar heeft het korps via diverse projecten de sa-
menwerking met de inwoners van de regio nog meer vorm gegeven. Pro-
jecten als SMS-Alert, SAM (Service aan Melders) en ‘Als ik de politie was…’
werpen hun vruchten af en dragen bij aan een betere melding- en aangif-
tebereidheid. Zorgelijk is het aantal overvallen in 2008. Wel zijn er inmid-
dels de nodige verdachten aangehouden. De regionale cijfers van de wo-
ninginbraken, auto-inbraken en mishandeling laten een vermindering
van deze vorm van criminaliteit zien. Afgelopen jaar zijn er ruim 9000 ver-
dachten bij het Openbaar Ministerie aangeleverd.

In overleg met de buurt komen er ne-
gentien amberbomen (Liquidambar
styraciflua) voor in de plaats. De be-
staande onderbeplanting wordt ver-
vangen door Lonicera nitida ‘Mai-

grun’. Dit voorjaar worden de stobben
gefreesd, wordt een deel van het zand
van de beplantingsvakken vervangen
en wordt de onderbeplanting van Lo-
nicera aangebracht. De bomen wor-
den dit najaar geplant. De keuze om
de bomen, die een flink formaat heb-
ben, in het najaar te planten, heeft te
maken dat de kans op het aanslaan
van de bomen in het najaar groter is
dan in het voorjaar.

Bomen aan de
Beatrixlaan gekapt

Aan de Beatrixlaan in Hengelo zijn
zestien berken gekapt. De bomen
verkeerden in een verminderde ge-
zondheid. Ook de onderplanting is
weggehaald.

De berken die werden gekapt aan de Beatrixlaan worden vervangen door amberbomen.

Een speciaal woordje van dank is ze-
ker op zijn plaats voor de ijsvereniging
‘Steintjesweide’. Deze hebben tien da-
gen lang de schaatsbaan en tent be-
heerd. Ze hielpen kinderen de schaat-
sen onderbinden, schaatsen slijpen,
verzorgden koek en zopie en nog veel
meer. Meer dan 25 vrijwilligers van de
ijsvereniging hebben geholpen. Hele-
maal super!” aldus Salomons. “Ik denk
dat we dit gerust het ‘nieuwe noaber-
schap’ kunnen noemen. Iedereen doet
wat hij of zij kan en stelt dit belange-
loos ter beschikking aan het gemeen-
schappelijke doel. En dat is wat het
Dorpsbelang Hengelo betreft de leef-
baarheid van het dorp Hengelo vergro-
ten of dit nou is qua cultuur, ruimtelij-
ke ordening of anderszins, samen de
schouders eronder geeft succes. Een-
dracht maakt macht”. De schaatsbaan
is wat Dorpsbelang Hengelo betreft
een goed voorbeeld en zal zeker niet

het laatste zijn! Het Dorpsbelang Hen-
gelo wil het ‘nieuwe noaberschap’ sti-
muleren. Hoe meer leden het Dorps-
belang Hengelo heeft, hoe beter dit
kan. Dus wordt lid door het aanmel-
dingsformulier te downloaden van de
website www.dbhengelo.nl en op te
sturen, gewoon doen!.

Bij deze wil Dorpsbelang Hengelo ie-
dereen die mee heeft geholpen aan de
schaatsbaan te Hengelo in de krokus-
vakantie 2009, hartelijk danken. Me-
dewerking aan de schaatsbaan is on-
der meer verleend door: IJsvereniging
‘Steintjesweide’, Hengelose Onderne-
mers Vereniging, HAMOVE,  Expert
Arendsen, Enorm Arendsen, Arendsen
Installatietechniek, Gotink Installatie,
Top 1 Toys De Drievetol, Rabobank
Graafschap-Noord, Albert Heijn Wan-
sink, Super de Boer Rinders, Plus su-
permarkt Eland, Herwers Autobedrijf,
Auto Wassink, Auto Vakgarage Hans
Sloot, Klein Gunnewiek Heftrucks,
Party centrum Langeler, HCR Leem-
reis, Café Marktzicht Wolbrink, Café
de Zwaan Waenink, Welkoop Berg-
sma, DA Lenselink drogisterij, Schil-
dersbedrijf Wim Lenselink, Harmsen
Vakschilders, Lubron, De Spannevo-
gel, Apotheek Hengelo, Gerrits Lief-
tink Makelaars, Langeler Mode,
Schoenmode Hermans, Hartelman
Motoren, Hemels van Hart Outdoor,
Sportcentrum AeroFitt, Eugelink
Comfort om het huis, T2 architecten,
Kramp Groep Varsseveld, De Graaf-
schap Dierenartsen, Wuestenenk kap-
pers, Museum ‘40-‘45, De Marktvereni-
ging, aannemingsbedrijf Meulenbrug-
ge Barink, de Remigius Kerk, Gemeen-
te Bronckhorst en alle enthousiaste
vrijwilligers.

Nieuw noaberschap maakt
schaatsbaan Hengelo een succes!
Waar een klein dorp groot in kan
zijn, is gebleken uit de eensgezind-
heid waarmee de schaatsbaan in
hartje centrum Hengelo is gereali-
seerd. “Het was een hele klus om al-
les rond te krijgen, qua financie-
ring, vergunningen, opbouw, ex-
ploitatie en de uiteindelijke af-
bouw. Het begon met het regelen
van de financiering en het was fan-
tastisch om te zien hoe de sponso-
ren reageerden en uiteindelijk het
merendeel betaald hebben van de
schaatsbaan”, zegt Harold Salo-
mons, voorzitter Dorpsbelang Hen-
gelo. “Werkelijk iedereen die je be-
naderde voor hulp om de schaats-
baan te realiseren reageerde posi-
tief en werkte in financiële of ma-
teriële zin mee.

Bij de bestuursverkiezing zijn volgens
het rooster Maria Visser-Leemreis (niet

herkiesbaar) en Mieke Smit aftredend
en herkiesbaar. 

Door het vertrek van bestuurslid Ber-
tus van der Heiden in 2008, zijn er nu
drie vacatures in het bestuur. Na de
pauze vertoont Rudie Kreunen een
film ‘uit de oude doos’.

Oudheidkundige Vereniging
Hengelo
De Oudheidkundige Vereniging
Hengelo Gelderland houdt op
woensdag 4 maart een algemene
vergadering in Ons Huis. De aan-
vang is om 20.00 uur.

Hulp bijvoorbeeld bij het verzorgen
van nieuwsbrieven, het helpen bij de
organisatie van speciale activiteiten,
het verzorgen van de betalingen of de
ledenadministratie. 

Maar ook het secretariaat kan hulp ge-
bruiken. De meeste van deze onder-

steunende taken kunnen ook gedaan
worden door niet-bestuursleden. 

Ervaring is niet nodig en echt ieder-
een, ook als men helemaal niets met
de vereniging te maken hebt gehad,
kan een bijdrage leveren. 

Wie twijfelt of een bestuursfunctie
iets zou kunnen zijn: draai eens een
paar vergaderingen mee en proef wat
het is. 

Kijk op de website www.sgv-gym.nl
voor informatie over onze vereniging
en mail met de bestuursleden. Of bel
voor meer informatie met Sjaak de
Wit, telefoon (0575) 452357 of Marijke
Melsert, telefoon (0575) 451999. Be-
weeg mee met de SGV!

Oproep Steenderense Gymnastiek Vereniging, SGV

Vrijwilligers en bestuursleden gevraagd
De Steenderense Gymnastiek Vereniging zoekt vrijwilligers en bestuurs-
leden voor diverse taken. De SGV heeft het motto ‘laat kinderen spelend
bewegen’ en wil dit graag kunnen blijven doen. Daarvoor is hulp nodig!
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DOLPHIN TECHNICAL GROUP BV 
Dolphin Technical Group BV is een
handelsonderneming met een com-
pleet programma aan producten voor
zowel bedrijven als particulieren, o.a.
Hand, elektrische, hydraulische- en
pneumatische gereedschappen, la-
gers, kettingen en kettingwielen,
tandwielen,  v-snaren en schijven, tan-
driemen en schijven, pneumatiek
componenten, afdichtingen en sys-
teemprofielen. Uiteraard is dit maar
een klein deel van het leveringspro-
gramma en is men continue op zoek
naar nieuwe producten. Een goed
voorbeeld daarvan is de Hydroflow,
een apparaat voor het ontharden van
water, waarvan Dolphin sinds kort dis-
tributeur  is en wat echt een door-
braak is op het gebied van water ont-
harding. Zeker in gebieden als de Ach-
terhoek waar het water  over het alge-
meen hard tot zeer hard is, zal de Hy-
droflow een uitkomst zijn  voor bedrij-
ven en particulieren.

WAAROM IS DE HYDROFLOW ZO
UNIEK EN HOE WERKT HET?
Er bestaan twee manieren om water te
ontharden: de chemische manier en
de fysische manier. De chemische ma-
nier werkt door middel van  toevoe-
ging van zout aan het water, waardoor
de ionen van kalk verwisseld worden
met ionen van zout. Dit systeem staat
bekend als de 'ionen wisselaar ofwel
het ouderwetse systeem'. Het systeem
is goed, maar er kleven een aantal na-
delen aan. Het systeem is erg duur, ge-
middeld zo'n 3 tot 7 keer duurder dan
de fysische anti kalk apparaten. Wan-
neer we de kalk uit het water verwijde-
ren, wordt het water smaakloos en is
dan minder geschikt als drinkwater.
Verder vraagt het geregeld om onder-
houd en dat betekent extra kosten en
is het gebruik van een chemisch sys-
teem  milieu belastend. En dan zijn er
de FAK (Fysische Anti Kalk) apparaten.
Tot deze familie behoren in de Bene-
lux de magneten, en deze hebben een
zeer slechte naam. 

De magneet behandelt het water al-
leen lokaal en alleen dan wanneer het
water door de magneet stroomt. Wa-
ter bij u thuis stroomt vrij weinig en
daarom is de werking van de magneet
ook heel erg beperkt. Daarom zeggen
mensen die ervaring hebben met de
magneet - ach, het doet niets! Hydro-
flow zendt radio signalen in het sys-
teem, het water is dan de geleider van
het radio signaal en door het water
zelf wordt het signaal verspreid door
het gehele watersysteem. De behande-
ling is permanent en onafhankelijk
van het stroompatroon van het water
(of het water nu stroomt of stil staat
het is altijd behandeld). Deze  techno-
logie manipuleert de ionen van de
kalk en daardoor worden kalkkristal-
len gevormd, deze kristallen stromen
door naar de uitvoer, zonder zich aan
de leiding of aan de aangesloten appa-
ratuur te hechten. 

Nog een eigenschap van Hydroflow is
dat door de werking ervan, het  oplos-
singsvermogen van het water toe-
neemt, zodat de kalk die al aan lei-
ding en apparatuur vast zit op den
duur zal verdwijnen, waardoor de de-
ze apparaten vaak weer beter functio-
neren. Een laagje van 1 mm kalk in
het systeem veroorzaakt een verlies
van 10% energie, maar een laag van 3
mm kalk veroorzaakt al een verlies
van 20% en zo gaat het omhoog. Hy-
droflow, het electronische wateront-
hardingssysteem, is geen magneet,
het behandelt het gehele watersys-
teem 24 uur per dag en 7 dagen per
week!

Het Hydroflow apparaat is het krach-
tigste op dit gebied en derhalve dan
ook gepatenteerd. Door de radiogolf
werking  wordt de gehele installatie

door het gehele huis behandelt tegen
kalkaanslag. Ook aangesloten appara-
tuur als: boilers, vaatwassers, geisers,
etc. worden continue behandeld! De
Hydroflow units worden al sinds jaren
ingezet in waterontharding voor indus-
trie, ziekenhuizen, hotels en hebben
zich middels proeven en testen bewe-
zen. Ketelsteen zorgt ook eerder voor
defecte onderdelen omdat rubbers zich
verharden en elektrische verwarmings-
elementen doorbranden. Daardoor
ontstaan kapotte en lekkende wasma-
chines, boilers, vaatwassers, geisers,
etc. De Hydroflow units zijn al meer
dan 10 jaar in vele landen in gebruik
met duizenden tevreden klanten. 

Hydroflow is getest door British Gas
en waterbedrijven en Dolphin geeft 3
jaar technische garantie op de appara-
tuur! Het compacte apparaat (3 cm
dik, 7 cm breed en 11 cm hoog) is ge-
schikt voor alle soorten leidingen. Om
de leiding bevestigen, stekker in het
stopcontact, dat is alles.   Het moet ge-
plaatst worden op de  koud watertoe-
voer, bij voorkeur dichtbij de plaats
waar zich de meeste kalkafzetting
vormt (boiler, combiketel, doorstroom
boiler etc.), dit verzekerd de maximale
bescherming aan de meest zwakke en
duurste plek. Het HS 38 apparaat past
op elke systeem van 15 tot 30 mm lei-
dingdiameter en is speciaal ontwik-
keld voor huishoudens. Voor professio-
nele toepassingen zijn er standaard
units van 45 - 60 - 100 - 120 - 160 tot 200
mm. Maar ook voor grotere leidingen
zijn er units verkrijgbaar.

DOLPHIN TECHNICAL ADVICES BV
Dolphin Technical Advices BV levert
een aantal diensten zoals; Technisch
advies, Projectbegeleiding/supervisie,
Industriële dienstverlening, Machine-
verplaatsingen/ombouw, Assemblage
van producten, Lagertrainingen, La-
gerinspectie en revisie, Revisie van
pompen en tandwielkasten en verspa-
nende bewerkingen. 

Daarnaast is het bedrijf actief in de
scheepvaart met service aan voortstu-
wingssystemen en schroefaskoker af-
dichtingen. Hiermee heeft Dolphin
T.A. zich al snel in deze markt geves-
tigd, wat geresulteerd heeft in een sa-
menwerking met Simplex Turbulo
Ltd. In Newcastle, Engeland. Dit is een
grote speler op het gebied van afdich-
tingen voor schepen en service activi-
teiten voor scheepsmotoren. 

Binnenkort zal door deze samenwer-
king een nieuw bedrijf gestart worden
om een optimaal pakket aan service te
kunnen verlenen. 

Bedrijven en particulieren die meer
informatie over de producten en/of
diensten van beide bedrijven willen
ontvangen, kunnen contact opnemen
met: Dolphin Technical Group BV/Dol-
phin Technical Advices BV, Meinsma-
singel 18, 7207 CT  Zutphen. Of kijk op
www.dolphin-ta.com

Dolphin Technical Advices bv 

en Dolphin Technical Group bv,

twee jonge en dynamische bedrijven
Sinds 2008 zijn Dolphin Technical
Group BV en Dolphin Technical Ad-
vices BV actief op verschillende ge-
bieden, maar de activiteiten slui-
ten naadloos bij elkaar aan.

Het is een bijzondere kans om deze
twee prachtige unieke gitaren te kun-
nen bewonderen en te genieten van de
mooie klanken, die het duo Elias en
Cordas zullen laten horen. Izhar Elias
en Fernando Riscado Cordas studeer-
den beide cum laude af aan het Ko-
ninklijk Conservatorium in Den Haag

en zijn veel gevraagde musici op natio-
nale en internationale podia. Zowel in
binnen- als buitenland wordt het spel
van Elias en Cordas bijzonder hoog ge-
waardeerd en omschreven als: fantas-
tische muzikaliteit, hoog ontwikkeld
stijlgevoel met elegance en allure. Het
concert wordt georganiseerd door de

KunstKringRuurlo. Met grote trots
stelt de Kunstkring deze twee topgita-
risten aan u voor en garandeert u een
onvergetelijke muzikale avond.

Locatie: Kulturhus, Nieuwe Weg 5,
7261 NL Ruurlo.

Kaartverkoop: Alex Schoenmode,
Dorpsstraat 21 Ruurlo, Groot Jebbink
Bloemen, Dorpsstraat 57 Ruurlo via:
www.kunstkringruurlo.nl en op 7
maart aan de kassa van het Kulturhus.
Voor meer informatie: Mevrouw Bode-
gom 0573-452268

Gitaarduo Elias en Cordas bespelen
gitaren uit de tijd van Napoleon

Zaterdagavond 7 maart bespeelt het virtuoze gitaarduo Elias/Cordas in de
grote zaal van het Kulturhus te Ruurlo twee unieke gitaren uit de tijd van
Napoleon. Voor de pauze brengt het duo zangerige vroeg 19e eeuwse wer-
ken van o.a. Antoine de Lhoyer. Na de pauze trakteert het duo het publiek
op enkele temperamentvolle Spaanse klassiekers van Isaac Albéniz en En-
rique Granados.

Het festival wordt wederom georgani-
seerd in samenwerking met Radio Mi-
lano. De eerste drie edities van het
MPF Zelhem waren uitverkocht. Het
Mega Piratenfestijn is onder andere
jaarlijks te gast in Lemelerveld (Ov);
Nieuwleusen (Ov); Borger (Drenthe),
Surhuisterveen (Friesland), Lutjebroek
(Noord-Holland), Heerhugowaard (NH)
Wanroij (Noord-Brabant) en Neer (Lim-
burg). Het feest krijgt dit jaar maar
liefst zeventien haltes in heel Neder-
land (waaronder nieuwe evenemen-
ten in Tilburg, Tiel en Sneek)! De opzet
is even simpel als doeltreffend. 

Een groot aantal bekende artiesten
treedt op en de van RTV-Oost en de
TROS bekende presentator Willie Oos-
terhuis jut het publiek op tot volledige
euforie. Het resultaat is dat de sfeer
van het podium afspat, waarop het pu-
bliek zijn eigen feestje bouwt. In de po-
lonaise, hossend of gewoon lekker
met een biertje in de hand van achter-
uit de tent (waar alles wat op het podi-
um gebeurt te volgen is op grote beeld-
schermen). Sfeer, sfeer en nog eens
sfeer. De Mega Piratenfestijnen zijn
geen feesten, het zijn vieringen. Vie-
ringen van het piratenleven; vieringen

voor de liefhebbers van deze zenders
en vieringen van de (doorgaans) Ne-
derlandstalige muziek. Uiteraard wor-
den er ook TV-opnames gemaakt. O.a.
voor TROS Sterren.nl. Het Mega Pira-
tenfestijn is overigens niet alleen maar
het feest van de grote namen, de orga-
nisatie programmeert ook verschillen-
de artiesten uit de regio rond Zelhem.

VOOR 16 JAAR EN OUDER
Het Mega Piratenfestijn is vanaf nu
een feest voor 16 jaar en ouder. De or-
ganisatie van het Mega Piratenfestijn
heeft deze beslissing met tegenzin
moeten nemen. De reden hiervoor zit
hem in de huidige regelgeving. De or-
ganisatie heeft inmiddels meerdere
boetes gekregen omdat er toch jonge-
ren onder de 16 met alcohol waren be-
trapt. “Het is voor ons simpelweg niet
te controleren”, vertelt Eddy Mensink,
de oprichter van het Mega Piratenfes-
tijn. “We hebben wel met polsbandjes
gewerkt, maar dat hielp niet. Iemand
van 16 met een bandje haalt ook ge-
woon bier voor zijn jongere vrienden.
Dat heeft ons nu al meerdere boetes
opgeleverd. Een controleur van de
Voedsel & Waren Autoriteit ziet zo’n
jongen een biertje drinken en je hebt

een boete van 1.800 euro te pakken.
Dat zijn toch flinke bedragen… Voor
een festival van onze grootte is het ge-
woon niet te doen om daar toezicht op
te houden. Als er nou tweehonderd be-
zoekers waren, maar er lopen telkens
vele duizenden mensen. Vandaar dat
we vanaf nu dus jongeren onder de 16
weigeren. Het was geen leuke beslis-
sing, want de insteek was altijd om ie-
dereen een leuke avond te bieden, dus
ook de jeugd onder de 16, maar de re-
gelgeving heeft ons ertoe gedwongen.

PROGRAMMA
Het programma is nog niet helemaal
volledig, maar op dit moment kan de
organisatie in elk geval al de volgende
namen bekend maken: Jan Smit, Jan-
nes, Nick & Simon, Thomas Berge,
Bouke, Corry Konings, Koos Alberts,
Alex, Helemaal Hollands, Patrick!, Ma-
rianne Weber, Jan Keizer, 3Js en Moni-
que Smit. 

VOORVERKOOP
Bij Globe Security/Radio Milano, Radio
Ideaal en Eetcafé De Groes in Zelhem;
de Brunawinkels in Vorden en Ruurlo;
café De Tol in De Witte Brink; De Roos
Lederwaren in Doetinchem zijn kaar-
ten in voorverkoop verkrijgbaar à ¤
22,50. Kaarten zijn daarnaast ook ver-
krijgbaar bij alle vestigingen van Mu-
sic Store in de Benelux, Paylogic, tel.
0900-72956442, www.paylogic.nl en
natuurlijk op de site 
www.megapiratenfestijn.nl

Optredens van onder andere Jan Smit, Nick & Simon, Jannes en Marianne Weber

Mega Piratenfestijn voor de 4x naar Zelhem
Het Mega Piratenfestijn slaat op zaterdag 2 mei voor de vierde maal de
tenten op in Zelhem. Het reizende muziekcircus vindt die dag plaats in
een enorme feesttent op het inmiddels welbekende terrein aan de Slan-
genburgweg. Op het programma staan optredens van tal van artiesten uit
de piratenwereld. Van Jan Smit tot Jannes, van Corry Konings tot Nick &
Simon en van Helemaal Hollands tot Thomas Berge.
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De Russische managers kunnen die ve-
terinaire begeleiding goed gebruiken.
,,Want de ontwikkeling op veterinair
gebied is nog niet zo ontwikkeld als in
ons land. Er is nog werk aan de winkel
op bedrijven die een omvang van soms
meer dan duizend melkkoeien heb-
ben”, zo verklaart Ton Lautenschutz.
Lautenschutz krijgt vrijdag 6 maart
van De Graafschap Dierenartsen in
zaal De Keizerskroon in Ruurlo van
14.00 tot 17.00 uur een afscheidsrecep-
tie aangeboden. De Ruurlose dieren-
arts heeft namelijk de leeftijdsgrens
van 60 jaar bereikt. ,,En dan moet je
onherroepelijk uit de praktijk stap-
pen. Of je nu wilt of niet. Dat is ooit,
voor de fusie van de vier regionale die-
renartsenpraktijken tot De Graaf-
schap, afgesproken.” Maar als je het
hem recht op de man afvraagt vindt
Lautenschutz die leeftijdsgrens nu te
laag. ,,Dat is persoonlijk. Maar destijds
toen we die afspraak maakten vond ik
het een heel reële leeftijdsgrens.” Lau-
tenschutz is de tweede ‘paardendok-
ter’ binnen de praktijk De Graafschap
die binnen enkele maanden afscheid
neemt van de praktijk. Vorig jaar okto-
ber ging Jan Breukink uit Vorden hem
voor. De geboren Apeldoorner studeer-
de voor dierenarts aan de universiteit
in Utrecht. Lautenschutz kwam in sep-
tember 1976, na een kort verblijf in
West-Brabant, als assistent-dierenarts

in de praktijk van Ruurlo terecht die
toen door Henk van der Meulen en Ab
Snijders werd gerund. Hij werd direct
voor de leeuwen geworpen. ,,Ik kan
het me nog als de dag van gisteren
herinneren. De zomer van 1976 was
ontzettend droog. Toen in september
de grasgroei alsnog op gang kwam,
kwamen veel koeien aan de ‘wind’. We
hadden daar de handen toen goed vol
aan. Het was een perfecte leerschool”,
zo kijkt Ton terug op de beginperiode.
Lautenschutz zag de agrarische sector
maar ook de Ruurlose praktijk in al
die jaren sterk veranderen. Niet alleen
de sector specialiseerde en vergrootte
zich. Ook de praktijk deed dat. ,,Be-
handelde ik eerst alle landbouwhuis-
dieren en gezelschapsdieren, in de
laatste jaren concentreerde ik mijn
werkzaamheden op paardengebied en
in beperkte mate op rundvee. Op re-
creatief- en fokgebied heeft de paar-
densector in de laatste decennia een
sterke groei doorgemaakt. Zeker vanaf
de periode toen Ruurlo in 1997 ging
samenwerken met de praktijk in Hen-
gelo en er in 1999 een fusie kwam met
de praktijken uit Hengelo, Vorden en
Steenderen tot De Graafschap”, zo ver-
klaart de teruggetreden dierenarts.

FUSIES
De fusies wierpen zeer zeker zijn
vruchten af. Lautenschutz: ,,We kon-

den ons nog meer specialiseren en
haalden nog betere expertise binnen.
Zonder ons nu op de borst te slaan. De
Graafschap heeft een heel goede
naam opgebouwd. Onze werkzaamhe-
den vinden dan ook ver buiten de re-
gio plaats. Vooral op paarden - gynae-
cologisch gebied heeft de praktijk veel
expertise binnengehaald maar ook op
het gebied van paardenchirurgie,
rundvee- en gezelschapsdieren. 
Daarom hebben we ook een speciale
kliniek ingericht in Vorden waar de
praktijk zich twee jaar geleden centra-
liseerde.” Hoe anders was het toen
Lautenschutz en zijn collega's in 1979
met de Ruurlose praktijk van de Domi-
neesteeg naar de voormalige kuiken-
broederij van VLC De Graafschap aan
Wildenborchseweg verhuisde. Lauten-
schutz bewaard warme herinnerin-
gen aan zijn periode in Ruurlo en om-
geving. ,,Ik werd op de bedrijven altijd
hartelijk ontvangen. Koffie of een bor-
rel na een geboorte van een kalf was
een goede traditie. ‘Visites’ verander-
den in bedrijfsbezoeken. Maar de es-
sentie van de werkzaamheden veran-
derde in al die jaren niet. Oké, in het
verleden liep je met je eigen schoeisel
en kleding zo van de ene stal de an-
ders stal in. Anno 2009 is dat ondenk-
baar. Bedrijfskleding is iets vanzelf-
sprekend geworden. In de intensieve
veehouderij moet er zelfs gedoucht
worden wil je een stal betreden. Maar
dat heeft alles te maken met de kwali-
teitseisen en kwaliteitsdenken die zijn
intrede in de sector hebben gedaan.” 

ZINVOL
Ook waren er minder prettige tijden
te noteren. Lautenschutz doelt op de
varkenspestperiode in 1997 en de
mond-en-klauwzeeruitbraak in 2001
die de agrarische sector in die jaren in
zijn greep hield. ,,Dat waren ingrijpen-
de momenten.” Maar de mooie herin-
neringen voeren de boventoon in
ruim 32 jaar diergeneeskunde in
Ruurlo en omgeving. Lautenschutz zal
zijn cliënten gaan missen. Maar stil
gaan zitten. Nee, daarvoor voelt Ton
zich nog te jong. Hij zal wat meer tijd
kunnen gaan steken in de schietsport
en de jacht in binnen en buitenland
en hoopt zo een mooie en zinvolle in-
vulling van de tijd te kunnen realise-
ren. En natuurlijk blijft de Ruurloër
de jaarlijkse plaatselijke slipjacht en
paardenconcours bezoeken en van
raad en daad voorzien. Net zoals hij
dat dit jaar nog aan aantal malen zal
doen voor de managers van Russische
rundveehouderijbedrijven. Want om
met zestig jaar achter de geraniums te
gaan zitten. ,,Nee daar ben ik nog niet
aan toe,” aldus de afscheidnemende
dierenarts.

Dierenarts blijft Russische rundveehouderijbedrijven adviseren

Ton Lautenschutz neemt afscheid
van De Graafschap Dierenartsen

Hij is net terug van een ‘weekje’ Rusland. Daar voorziet Ton Lautenschutz
op veterinair gebied managers van grootschalige Russische rundveebe-
drijven van de nodige ‘raad en daad’. De bezoeken aan de grootschalige
Russische rundveehouderijbedrijven zullen zich dit jaar nog een aantal
keren herhalen. En dat vormt voor de dierenarts, die op 1 februari j.l. of-
ficieel uit de praktijk De Graafschap Dierenartsen stapte, een mooie ‘af-
bouwfase’.

De laatste jaren concentreerde Ton Lautenschutz zijn werkzaamheden op paardengebied
en in beperkte mate op rundvee.

De Flower Traveller is bedacht door
een groep van acht startende onderne-
mers met een gemiddelde leeftijd van
20 jaar oud. De studenten hebben de
grote ambitie om van hun bedrijf een
winstgevende onderneming te ma-
ken. De Flower Traveller lost voor de
bloemenbranche een vervoerspro-
bleem met boeketten op. Als een boe-
ket tijdens het vervoer niet in water
staat, gaat dit ten koste van de levens-
duur. Een emmer met water leidt ech-
ter tot het nat worden van het interi-
eur van de auto door water dat over de
rand klotst. De Flower Traveller is een
deksel met een waterslot, gemaakt
van rubber, dat voorkomt dat het wa-
ter over de rand klotst. Het boeket kan
via de opening in de deksel in de em-
mer worden gezet. Doormiddel van

het waterslot sluit de opening volledig
om het boeket. Er wordt gebruik ge-
maakt van binnenbanden van tracto-
ren. Een materiaal dat dus herge-
bruikt wordt. De leerlingen zijn be-
wust bezig met het milieu en willen
graag een duurzaam product op de
markt brengen. Naast het voordeel dat
er geen water in de auto wordt ge-
morst, zijn de voordelen dat de boeket-
ten langer goed blijven, omdat ze (ook
bij langere ritten) vers blijven doordat
ze in het water staan. De bloemist kan
de bloemen alvast aansnijden en zo de
klant beter bedienen. Nadere informa-
tie vindt u op de website www.areyou-
readyforthenextlevel.nl/mbo/team/12
_cc4837. Voor vragen kunt u de con-
tactpersoon, Marije Bouwens, mailen
via theflowertraveller@hotmail.com

Studenten AOC starten eigen bedrijf

De Flower Traveller, 
een nieuw en uniek product

Studenten van het AOC-Oost in Doetinchem kunnen in de 4e klas een mi-
nionderneming, ook wel college company genoemd, opstarten. Dit houdt
in dat er met een groepje een nieuw product ontworpen en bedacht moet
worden en dat het product op de markt gebracht moet worden net als bij
een echt bedrijf, maar dan kleinschalig. Dit alles wordt ondersteunt door
de Stichting Jong Ondernemen (www.jongondernemen.nl). Er wordt ge-
werkt vanuit het principe learning by doing dat wil zeggen, leren door te
doen en het aan den lijve te ervaren.

"Inmiddels heb ik de opleiding tot Rei-
kimaster afgerond. Dat betekent dat ik
nu bevoegd ben om mensen Reiki te
leren." vervolgt Rianne. Rianne heeft
dan een praktijk aan huis om Reiki-
cursussen en Reikibehandelingen te
kunnen geven. Maar wat is Reiki ei-
genlijk? "Reiki komt uit Japan en de
vertaling is: "Universele Levensener-
gie", legt Rianne uit. "Deze levensener-
gie stroomt door ieder mens. De
stroom kan door stress geblokkeerd ra-
ken, waardoor ziektes of problemen
kunnen ontstaan. En dan biedt Reiki
uitkomst." Hoe werkt dat dan? Rianne
vervolgt: "Reiki geven doe je met je
handen. Zij zijn de energiekanalen.
Door jezelf Reiki te geven (je handen
neerleggen dus) wordt het zelfgene-
zend vermogen van het lichaam gesti-
muleerd. Met als direct gevolg een
diep gevoel van ontspanning. Door re-
gelmatig te behandelen wordt je weer-
stand en vitaliteit vergroot. Reiki on-
dersteunt bij allerlei soorten van

klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak." 
Nooit meer naar de dokter dus? "Bij
klachten altijd je huisarts raadplegen.
Reiki gaat samen met reguliere medi-
sche geneeskunde, maar komt nooit
in de plaats daarvan!", onderstreept Ri-
anne. "Reiki is een krachtige, liefdevol-
le energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden." Is Reiki niet een beetje
zweverig? "Nee hoor", lacht Rianne.
"Het bijzondere is juist dat het heel ge-
woon is: iedereen kan het leren." Rian-
ne wil met haar praktijk in Vorden
ook anderen kennis laten maken met
Reiki. "Hopelijk gaan zij er net zo en-
thousiast mee aan de slag als ik!"

EERSTVOLGENDE
REIKICURSUSSEN:
Zij heeft weer een aantal Reikicursus-
sen gepland bij haar aan huis: 19, 20
en 21 maart (2 avonden en op zaterdag
overdag). 6, 7, 8 en 9 april (4 avonden).
23, 24 en 25 april (2 avonden en op za-
terdag overdag). 11 en 12 mei (2 da-
gen). Als deze data je niet schikken,
neem dan contact op met mij, dan
plannen we samen een ander mo-
ment. Op de website van Reiki Vorden
staan nog meer data van geplande cur-
sussen. "

NIEUWSGIERIG GEWORDEN??
Wil jij weten wat Reiki voor je kan bete-
kenen. Wil jij je graag leren ontspan-
nen in deze hectische wereld. Heb je
vragen over Reiki. Wil je voor je je aan-
meldt eerst kennismaken met mij.
Kom dan naar de informatieavond op
24 maart a.s. bij mij aan huis. Van 20.00
tot 21.00 uur staat er koffie en/of thee
klaar en beantwoord ik graag al je vra-
gen. Graag vooraf aanmelden per tele-
foon of stuur een e-mail, zie hiervoor
de advertentie elders in deze krant.

Reiki heeft mijn leven veranderd
"Sinds ik in 2000 kennis gemaakt
heb met Reiki, is mijn leven in posi-
tieve zin veranderd" zegt Rianne
Leijten, Reikimaster (Usui Shiki Ryo-
ho). "Heel open en onbevangen heb
ik een cursus Reiki 1e graad ge-
volgd. Daarin leer je hoe je jezelf
Reiki moet geven. Dat doe ik sinds
die tijd dagelijks. Voor mij persoon-
lijk heeft dit een ommekeer teweeg
gebracht. Ik slaap snel in en mijn
spanningshoofdpijn is verdwenen.
Ik heb meer zelfvertrouwen gekre-
gen, voel daardoor beter wat wel en
niet goed voor me is. Ik durf nu keu-
zes te maken en daar dan ook voor
te gaan." De positieve impact die het
beoefenen van Reiki op Rianne had,
heeft haar doen besluiten om ook
Reiki 2e graad te volgen.

Deze lessen bieden wij aan tegen een
voordelig tarief, zonder dat je direct
lid hoeft te worden. Na tien lessen be-
slis je pas of je werkelijk wilt blijven

golfen en lid wordt en dan ook je GVB
(golfvaardigheidsbewijs) haalt. Als je
eenmaal je GVB hebt, kom je in aan-
merking voor allerlei wedstrijden zo-
wel op de Keppelse als op andere
clubs. Meer informatie over tijden,
aanmelden e.d. via de site: www.kep-
pelse.nl Zondag 8 maart, start jeugd-
lessen Keppelse Golfclub. Zie:
www.keppelse.nl

Nog plek in jeugdles Keppelse Golfclub
Zin om lekker buiten te zijn en te
sporten? Ooit gedacht aan golf? Er
is nog plek in de beginnerslessen
voor de jeugd die op zondagoch-
tend 8 maart starten.

Het was laatst nog in het nieuws dat
de starters zich weer meer op de wo-
ningmarkt gaan begeven. Dit komt
mede door het succes dat koopsubsi-
die en startersleningen hebben onder
de startende huizenkoper. Koopsubsi-
die wordt rechtstreeks door het minis-
terie van Vrom verstrekt. De startersle-
ningen worden door de gemeente zelf
verstrekt. Niet iedere gemeente doet
hieraan mee. Doetinchem doet bij-
voorbeeld niet mee. Gelukkig doen de
gemeente Bronckhorst en Zutphen
wel mee aan deze regeling. In tegen-
stelling tot koopsubsidie moet een
starterslening wel terugbetaald wor-
den. Het is dus een aanvullende le-
ning. Het grote voordeel is dat er de
eerste drie jaar geen rente en geen af-
lossing betaald hoeft te worden. Na de-
ze drie jaar wordt er bekeken of het in-
komen inmiddels voldoende is ge-

groeid om te beginnen met rente en
aflossing. Mocht dit nog niet zo zijn
dan kan aflossing met drie jaar uitge-
steld worden. 

Net als bij Koopsubisidie zijn er voor
startersleningen ook een aantal voor-
waarden in het leven geroepen om
hiervoor in aanmerking te kunnen ko-
men. Als eerste moeten zowel de gewo-
ne hypotheek als de aanvullende star-
terslening met Nationale Hypotheek-
garantie gesloten worden. Daarnaast
moet de rentevastperiode minimaal
10 jaar zijn. Ook speciale aankoopcon-
structies met huurders die hun wo-
ning kopen van de woningbouwstich-
ting zijn niet toegestaan. Bij koopsub-
sidie mag men de laatste drie jaar
geen eigenaar zijn geweest van een
woning. Bij de starterslening mag
men nooit eigenaar geweest zijn van

een woning. De maximale startersle-
ning bedraagt 20% van de totale aan-
koopkosten met een maximum van
€ 38.000,00. De koopsom voor zowel de
bestaande woning als de nieuwbouw-
woning mag maximaal € 170.000,00
zijn. Hier mag 12% respectievelijk 8%
aan kosten koper bijgeteld worden.
Helaas kunnen koopsubsidie en star-
tersleningen nooit beiden tegelijk aan-
gevraagd worden. Een goede hypo-
theekadviseur zal altijd eerst kijken of
koopsubsidie mogelijk is voor de star-
ter. Lukt dit niet dan kan er altijd nog
een starterslening aangevraagd wor-
den mits men hiervoor in aanmerking
komt. Wilt u meer weten over koop-
subsidie en over startersleningen
neem dan contact op met de onafhan-
kelijke hypotheekadviseur van de ge-
meente Bronckhorst Erwin Holthau-
sen. Een advies is uiteraard altijd gra-
tis en geheel vrijblijvend. Afspraken
kunnen in overleg ook gewoon voor
s'avonds of zaterdags bij u thuis ge-
maakt worden. Het telefoonnummer
van Hypotheekadvies Bronckhorst is
0575-460038 of kijk op onze site
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Starters op de woningmarkt en startersleningen
Zoals in het vorige artikel reeds beschreven hebben starters het vaak
moeilijk om een hypotheek te krijgen die hoog genoeg is om een woning
te kopen. Hiervoor heeft het ministerie van Vrom behalve koopsubsidie
nu ook startersleningen in het leven geroepen. Een starterslening over-
brugt het verschil tussen de totale aankoopkosten en de maximale hypo-
theek die een starter kan krijgen voor zijn nieuwe woning.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

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

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl

Supernova praktijk voor Bewustwording
Meer inzicht in- en ruimte voor wie jij bent

Reading
Healing

Lichaam in Balans
Coaching

Workshop ‘Voel je vrij’ op 28 maart 2009. Kom even
los van je dagelijkse bezigheden en maak contact met je
gevoel (dans, visualisatie, energiewerk en ontspanning)

Sari Booltink, Pastoor Thuisstraat 7, 7256 AW Keijenborg, 
0575 - 460117 / 06 - 18728259, sari.booltink@tele2.nl

BERICHT VAN ADRESWIJZIGING:
Voor een korte tijd dat een definitieve vestiging
nog niet is gerealiseerd zijn wij verhuisd naar het
adres:
KROEZERIJWEG 1, 7256 KR KEIJENBORG

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

Handelsonderneming
Willie Waenink

Handelsonderneming
Willie Waenink

Keijenborg

Maak nu uw afspraak voor de 
Winterbeurt 

van uw grasmaaimachine. 

GRATIS HALEN EN BRENGEN

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

...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

Met een deskundige voorjaarsbeurt,

kunt u het nieuwe tuinseizoen 

fris beginnen.

Maak nú een afspraak!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

Baak, 0575-441048

Nieuw bij Praktijk Dorine,
de Sabaaydi Voetreflex-massage.

Het is een ontspanningsmassage gericht op het
lymfesysteem, spieren en gewrichten. Met stokjes,
drukpunten- en een onderbeenmassage krijgt het
lichaam een extra doorstroming. Als afsluiting van
de massage werken we met de grote kruiden-
stempels. Deze massage kan afzonderlijk of in com-
binatie met andere massages worden toegepast.

Praktijk voor natuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld.
Tel. 0575-463122
www.praktijkdorine.nl

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 
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Gea Moser werkte vanaf 1967 tien jaar
in het lager onderwijs in een combina-
tie van de eerste en tweede klas en
vond het leren lezen aan kinderen vre-
selijk leuk. Ze verdiepte zich daarin en
werkte vervolgens als remedial teacher
bij de Schooladviesdienst in Apel-
doorn. In 1979 startten Theo en Gea
Marsman, inmiddels in Steenderen
wonend, met het sponsoren van een
kind. De keus viel op de Spaanstalige
Dominicaanse Republiek, want naast
het sponsorkind, vonden drie geadop-
teerde kinderen uit het eveneens
Spaanstalig Colombia bij hen een
thuis. Ook de in 1982 geboren zoon
Marnix Marsman en vier pleegkinde-
ren behoorden tot het gezin. In 1983
hield Gea acties om de problemen op
de school van het sponsorkind financi-
eel te ondersteunen. “Toen vroegen ze
op een gegeven ogenblik, of ik het
sponsorcontactschap wilde overne-
men. Vrijwilligerswerk wat je voor lan-
gere tijd gaat doen, om iets te kunnen
bereiken.” Omdat haar kinderen nog
klein waren, nam ze in 1984 de uitda-
ging aan. Ze was toen al gestopt met
werken, omdat adoptie- en pleegkinde-
ren door hun achtergrond meer zorg
en aandacht nodig hebben, dan de kin-
deren die veilig bij iemand thuis gebo-
ren en groot gebracht worden. Om aan
geld te komen schreef ze iedereen aan,
ook de gemeenteraad. Toen was er sub-
sidie voor Ontwikkelingssamenwer-
king, die later helaas kwam te verval-
len. “Veel werd met de scholen in de
voormalige gemeente Steenderen geor-
ganiseerd,” vertelt ze enthousiast. “El-
ke activiteit om geld te verdienen die je
doet met leerlingen, moet met een
stukje bewustwording samengaan. En
ik geloof zeker dat het doorwerkt!” De
World Servants groep Steenderen is
daar een voorbeeld van. Ook de scho-
len De Akker en De Rank en de jeugd-
kerk van de NH Kerk zijn nog steeds ac-
tief voor Wereldkinderen.

Wereldkinderen heeft in vier plaatsen
projecten op de Dominicaanse Repu-
bliek. Het eerste project in Nigua start-
te in 1976 nadat een Nederlandse labo-
rante in een lepraziekenhuis vreselijke

toestanden aantrof. Het dovenproject
in Nigua en enkele andere plaatsen
noemt Gea het vijfde project. “Eigen-
lijk is de doelstelling van Wereldkinde-
ren de kinderen te ondersteunen in
hun thuissituatie,” legt ze uit. “Te zor-
gen dat kinderen een veilig en liefde-
vol thuis hebben. Aan de andere kant
hebben kinderen recht op onderwijs,
ook dat hebben we vanaf het begin on-
dersteund, het is voor ons voorwaarde
voor de hulp. Maar dove kinderen zit-
ten altijd thuis en komen niet weg. Wij
vonden dat we ervoor moesten zorgen
dat ook deze kinderen naar school
gaan.” Dus kwam er een bus die dove
kinderen naar school brengt. Met ac-
ties zoals de erwtensoepverkoop, doet
de werkgroep structurele dingen, die
niet in het programma passen. “Je
moet je keuzes maken en je grenzen
stellen,” weet Gea Moser. “We bekijken
wat een kind nodig heeft en of wij
daarvoor kunnen zorgen. Zo was er op
een van de scholen behoefte aan een
muziekleraar, want Dominicanen zijn
muzikaal, houden van dansen en zin-
gen. Toen het koor Steenrewalt aangaf
de opbrengst van het jubileumconcert
aan Wereldkinderen te schenken, kon-
den we het realiseren.”

In de Dominicaanse Republiek wonen
veel kinderen bij een oom en tante,
een buurvrouw, grootouders of één
van de ouders. De ouder die weggaat
om in een ander deel van het land te
werken, komt niet altijd terug. Ook
sterven ouders aan aids. Vroeger was
het grote kinderaantal een probleem.
Door goede voorlichting worden vrou-
wen bewust gemaakt over de proble-
men van te veel -tussen 6 en 15- kinde-
ren. De laatste jaren zijn de gezinnen
inderdaad kleiner geworden, tussen 2
en 4 kinderen is normaal. “Hoe meer
opleiding, hoe kleiner het gezin blijft,”
legt Gea uit. “Hoe beter opgeleid, hoe
beter een vader voor zijn gezin kan en
wil zorgen.” Jonge weduwen, moeders
met jonge kinderen, worden nu gesti-
muleerd om aan huis iets te kunnen
beginnen, zodat ze niet weghoeven
maar voor de kinderen kunnen blijven
zorgen. Ze starten bijvoorbeeld een ‘ca-

fetaria’, waar je koffie en een broodje
koopt, of een planten verkoop. Deze
gezinnen krijgen maandelijks een le-
vensmiddelenpakket en er wordt ge-
zorgd dat de kinderen in uniform
naar school kunnen. Na een jaar moet
een moeder zelf voor haar gezin kun-
nen zorgen. “Na verloop van tijd merk
je dat de waarde van zo’n moeder op
de huwelijksmarkt weer behoorlijk
stijgt, want het is iemand met inko-
men. Dat maakt haar ook kritischer!
Als er dan een man bijkomt die voor
inkomen kan zorgen en de relatie is
goed, kunnen we het helemaal losla-
ten.” Ook grootouders die kleinkinde-
ren opvoeden, of adoptiegezinnen,
krijgen hulp. “We willen alles doen
om te zorgen dat deze kinderen, die in
een kwetsbare positie zitten, in zo’n
gezin kunnen blijven. Een tehuis moet
je ook betalen. Ze kunnen beter in een
familie opgroeien.”
Wereldkinderen ondersteunt projec-
ten, die via de scholen, wijk- of buurt-
werk worden opgezet. “Zo’n huiswerk-
school was al heel lang een wens,
maar de wijk had het geld niet om een
gebouw te huren, om daar iemand in
te zetten, de materialen aan te schaf-
fen, noem maar op,” legt Gea uit. “Dan
wordt je uitgenodigd om te komen kij-
ken en praten. Als ze werkelijk wat wil-
len, moeten ze zelf een plan met be-
groting maken. Dan proberen wij het
geld te vinden. En als het geld er is
kunnen we starten. Ik beloof niets,
dan kan niet.” Er worden projecten ge-
kozen waar de organisatie vertrouwen
in heeft en met de goede personen.
Een school die verder wil met Wereld-
kinderen heeft ook verplichtingen. Ze
moeten bijvoorbeeld zorgen voor fo-
to’s en inschrijfformulieren en moe-
ten elk jaar rapporten schrijven over
deze kinderen bij het schoolrapport.
De sponsorouder moet kunnen zien
dat het kind inderdaad naar school
gaat. Deze 500 brieven, rapporten en
begeleidend schrijven, moeten voor de
sponsorouders in Nederland worden
vertaald en ook dat wordt verzorgd
door Gea. Doortje Kroes van de werk-
groep helpt haar daarbij. 

Inmiddels zijn de kinderen de deur uit
en Gea Moser is nog steeds vrijwilliger.
Ze reisde sinds 1987 jaarlijks twee we-
ken, meestal in februari of november,
naar de Dominicaanse Republiek. “Ik
ben niet verantwoordelijk voor de ad-
ministratie van het sponsorgeld, dat
doen ze in Den Haag. Wel voor de be-
steding van de sponsorgelden daar-
ginds, om te zorgen dat ze naar school
kunnen,” legt ze uit. Op hun beurt
moeten de projecten zorgen voor een
degelijke boekhouding, die elk jaar in
februari ingeleverd moet worden.
Daarnaast organiseert Gea voettoch-
ten vanuit het familiehuis in Tsjechië
bij het Nationaal Park. “Je gaat een
week met de mensen het bos is. Vrese-
lijk leuk!” Omdat het aanbod aan wan-
delvakanties enorm groot is en het
voordeel dat Tsjechië goedkoop is, ver-
dwijnt sinds het land bij de EU aan-
sloot, is dit minder geworden. Nu gaat
ze drie dagen uit oppassen op twee
kinderen. Daarnaast geeft ze drie
avonden per week cursussen in ge-
wichtstraining bij de EGA, aan man-
nen en vrouwen. “Het gaat om een pri-
ma manier van voeding.” Ze ontving
voor haar vele werk vijf jaar geleden
een Koninklijke Onderscheiding. “Ik
was zo overdonderd,” denkt ze terug.
“Iedereen zat daar. Die hele zaal vol fa-
milie, van de werkgroep, vrienden.
Maar achteraf heel leuk, die aandacht.
En het is erkenning voor je werkgroep.
We doen ook ontzettend veel goed
werk en hebben altijd veel goodwill ge-
had in Steenderen.”

De Werkgroep Steenderen bestaat dit
jaar eveneens 25 jaar en daar wordt op
verschillende momenten aandacht
aan besteed. Gea vindt het belangrijk
om aandacht te blijven vragen voor
Wereldkinderen, www.domrep.nl. “Je
moet het geld hier verdienen om het
daar uit te geven,” legt ze uit. “Ik kan
daar geen werk doen, als hier niets ge-
beurt. Dat is heel sterk met elkaar ver-
bonden.”

Gea Moser 25 jaar het gezicht van
Wereldkinderen

Gea Moser is dit jaar 25 jaar sponsorcontactpersoon van Wereldkinderen.
Ze zorgde in het begin van deze periode voor diverse acties, zoals een
sponsorfietstocht, een sponsorschaatstocht en concerten met onder an-
dere Boh Foi Toch. Nu zorgt ze vooral nog voor de communicatie van de
projecten naar de sponsors en omgekeerd, fundraising en pr.

Het comité in Nigua met (v.l.n.r.) Gea Moser, sponsorcontactpersoon, Maria Elena, mede-
werkster in San Pedero de Macoris in een HIV-project, Julio Cespédes, chauffeur van de do-
venbus in Nigua, en Fanny Rodriguez, sponsorsecretaresse.

De verenigingen van Zelhem, Steende-
ren, Wichmond-Vorden en Hengelo
hebben ditmaal sprekers uit eigen ge-
lederen bereid gevonden om iets te
vertellen. De te behandelen onderwer-

pen zijn: de grootimkerij, wassmelte-
rij, koninginnenteelt en ziektebestrij-
ding. 

Bijenhouden is weer helemaal ‘in’. Er
is een groeiende belangstelling voor
de imkerij en de Bronckhorster imkers
staan klaar om aspirant imkers in te
wijden in de wondere wereld van de
honingbijen. De Bronckhorster bijen-
avond is vrij toegankelijk en ook niet-
leden zijn van harte welkom.

Bronckhorster bijenavond
Op 12 maart organiseren de geza-
menlijke bijenverenigingen weer
hun traditionele ‘Bronckhorster
bijenavond’ in partycentrum Lan-
geler te Hengelo, aanvang 20.00
uur.

Alle benadeelden, die aangifte hebben
gedaan van diefstal van hun fiets, kun-
nen tijdens die fietskijkochtend ko-
men kijken of hun tweewieler er tus-
sen staat. Belangrijk is dan wel, dat u

het bewijs van aangifte mee neemt.
Wanneer u nog geen aangifte van dief-
stal heeft gedaan, maar wel uw gesto-
len fiets aantreft, dan dient u een be-
wijs van eigendom te tonen. 

De politie gaat er vanuit, dat veel men-
sen naar de kijkochtend komen, want
de gevonden fietsen staan écht op hun
rechtmatige eigenaar te wachten! 

Fietsen, aangetroffen in de gemeente
Bronckhorst, staan bij het politiebu-
reau Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat
2. Fietsen, die werden aangetroffen in
de gemeente Doetinchem, worden ge-
stald aan de Weemstraat 1 in Wehl.

Fietskijkochtend in de Achterhoek
Op zaterdag 7 maart worden bij
een aantal politiebureaus in het
district Achterhoek van 9.00 uur
tot 12.00 uur de fietsen getoond die
in de afgelopen periode werden
aangetroffen en waar de politie
geen eigenaar van heeft kunnen
achterhalen. Alle fietsen die in de
afgelopen periode zijn aangetrof-
fen, worden deze dag bij zeven loca-
ties getoond.

Veel mensen kennen ziekte in hun ei-
gen lichaam of in hun naaste omge-
ving. Als je met ziekte geconfronteerd
wordt kom je in een spanningsveld te-
recht: aan de ene kant zijn er de rijke
beloften van God, verwoord in het
Evangelie, aan de andere kant is er de
weerbarstigheid van het ziek worden
en soms erger. Met elkaar willen op
een zorgvuldige wijze nadenken over
welke plek het gebed om genezing in
onze kerken mag hebben. We willen
graag recht doen aan datgene wat on-

ze Heer Jezus Christus daarover zegt
en met elkaar onderzoeken hoe en op
welke wijze lichamelijke genezing een
plaats mag hebben in de christelijke
kerk. Daarnaast hebben we ook oog
voor de harde realiteit van het bestaan
en de gevaren van eenzijdigheden.

Men is welkom op 16 maart in de Ge-
reformeerde kerk Zutphenseweg 13 in
Vorden. Sprekers zijn: Ds. Freek Bran-
denburg te Vorden en Ds. Leonard van
Wijk te Lochem precies. De regioavon-
den hebben de functie van delen van
visie, ontmoeting en bemoediging.
We zingen uit de Evangelisch liedbun-
del onder begeleiding van onze 'huis-
band'. Iedereen is van harte welkom.
Info: 0543 524248

Regioavond Evangelisch
Werkverband Vorden
Opnieuw belegt de regiowerk-
groep van het Evangelisch werkver-
band in de Achterhoek een regio-
avond in Vorden. Deze keer is het
onderwerp: Genade geneest.

Zij vertolken op eigen wijze de tango
van grootmeesters zoals Astor Piazzol-
la, Gustavo Beytelmann, Julian Plaza,
Anibal Troilo en Horacio Salgan. Daar-
naast spelen zij eigen composities, ge-
schreven door pianiste Margreet Mar-
kerink, waarin ze laten zien dat de
ontwikkelingen van de Argentijnse
tango nog lang niet ten einde zijn. Met
oog voor drama, precisie en vakman-
schap brengt Trio Tangata de Argen-
tijnse tango in een integere voorstel-

ling. De drie musici maken deel uit
van het bekende tango septet Tango
Dorado. Hiermee touren de dames
momenteel door het land met de voor-
stelling 'Tango Dorado' van Jenny Are-
an. Op uitnodiging van de Accademia
Libera uit Italie tourde Trio Tangata af-
gelopen zomer met hun concert-voor-
stelling door Toscane. Het Klavier is er
trots op, deze drie begaafde dames te
mogen ontvangen en verwacht een
muzikaal hoogstaand, warmbloedig
en, wie weet, zelfs verrassende tango-
avond.
Kaarten voor het concert zijn uitslui-
tend telefonisch te reserveren onder
nummer 0575-550756 Het Klavier be-
vindt zich aan de Ambachtsweg 2B te
Vorden (industrieterrein Het Werk-
veld) www.het-klavier.nl

Tango ensemble
Zaterdagavond 14 maart speelt het
tango ensemble Trio Tangata bij
Het Klavier in Vorden. Trio Tangata
is een nieuw Tango ensemble, dat
bestaat uit drie vrouwelijke musici,
die reeds vele jaren in de Argentijn-
se tango zijn gespecialiseerd.

De Vrouwenwerkgroep Bronckhorst
die deze middag organiseert, bestaat
uit afgevaardigden uit verschillende
vrouwenverenigingen in onze ge-
meente. De bijeenkomst begint om
13.00 uur. In het eerste deel van de
middag (13.30 uur) verzorgt de Neder-

lands- Iraanse schrijfster Corine Na-
ranji een presentatie. Het tweede pro-
grammaonderdeel bestaat uit een op-
treden van het dameskoor AnmaZing.
Er is gelegenheid voor de diverse ver-
enigingen om zich te presenteren.
Ook Amnesty International en de We-
reldwinkel zullen aanwezig zijn. Maar
vooral de ontmoeting is voor vrouwen
uit de gemeente Bronckhorst van
belang. De entree bedraagt vijf euro,
inclusief twee consumpties. Overigens
is iedereen deze middag van harte
welkom.

Zaterdag 7 maart internationale
vrouwendag in Bronckhorst
Ter gelegenheid van de internatio-
nale vrouwendag op zaterdag 7
maart, wordt er in het dorpscen-
trum te Vorden een middag geor-
ganiseerd voor alle vrouwen in de
gemeente Bronckhorst.
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Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

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

Menu van de maand

“Maart”
Cocktail van gemarineerde gamba’s met salade van appel en zure haring

OF

Bronkhorster nagelhout op een frisse salade met noten, olijven en
mosterd-kruidendressing

* * * *
Gebakken runderentrecôte met pepersaus

OF

Onder een kruidenkorst gegaarde Kabeljauwfilet

* * * *
Kaasplankje

OF

Dessert van de dag

€ 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

Restaurant De IJsselburgh
Bij Camping & Jachthaven Het Zwarte Schaar 

Ter kennismaking: 3 gangen menu voor € 19,50.

WAARDEBON 10,00
Tegen inlevering van deze waardebon SLECHTS € 9,50.

Kinderen tot 12 jaar betalen € 4,75.
Voor de jarige is het altijd gratis.

Geldig gedurende de hele maand maart 2009.

Deze waardebon is ingeleverd door: ……………………………………

op ………… maart 2009.

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 17.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag en zondag van 12.00 tot 22.00 uur.

Maandags gesloten.

Restaurant De IJsselburgh
Eekstraat 17, Doesburg • Tel. 0313 – 48 22 25 b.g.g. 06 – 166 29 752.

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op 
dinsdag 24 maart van 20.00 tot 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl 
of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

Actie alleen in de maand maart:

Bij aankoop van € 50,– of meer 
krijgt u cadeau een 

Copenhagen Patentkwast nr. 14
ter waarde van € 7,05

FRANS POLMAN
Glaszetbedrijf

Schilderwerken

Via deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de vele felicitaties, en alle belangstelling
voor ons nieuwe bedrijfspand.

Wij zijn open:

Dinsdag: 9.00 uur - 12.30 uur
Woensdag: 9.00 uur - 12.30 uur
Donderdag: 9.00 uur - 12.30 uur
Vrijdag: 13.00 uur - 19.00 uur
Zaterdag: 9.00 uur - 16.00 uur

Buiten deze tijden even een telefoontje.

Halseweg 59 b • 7025 ET  Halle
Tel. 0314-631107

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Dorpsstraat 10, Vorden • tel. (0575) 55 22 43

Hoogste finish:  € 50,–
180 consumptiemunt

(Prijzengeld gegarandeerd)

Open Bronckhorst

Darttoernooi

Zondag 29 maart Aanvang 13.00 uur
Speltype: poule best of 3 (max. 128)

Inschrijving € 5,– p.p. • inschrijving tot 12.45 uur in de zaal

Prijzengeld:
Winnaarsronde
1e prijs € 250,–
2e prijs € 125,–
3e prijs € 50,–
3e prijs € 50,–

Verliezersronde
1e prijs € 100,–
2e prijs € 50,–
3e prijs € 25,–
3e prijs € 25,–

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Barendsen Vorden b.v.
HAARDEN, KACHELS EN SCHOUWEN

www.barendsen-vorden.nl

Zutphenseweg 15, 7251 DG  Vorden
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In het programmaboekje stonden 31
acts. Medewerking werd verleend door

Y.G.V. IJzervoorde, KDO Apeldoorn,
W.S.V. Warnsveld, S.V. Dio Keijenborg,

Borchlo, R.G.V. Ruurlo, S.S.S. Zelhem,
Strada Vorden en gastvereniging DOG
Baak, die een middagvullend pro-
gramma brachten.

De middag werd geopend door de or-
ganiserende vereniging D.O.G. De 3
t/m 6jarigen dansten op ‘Shake Your
Baila’. Daarna kwamen Jazz en Street-
dance acts in verschillende leeftijds-
categorieën afwisselend op de vloer,
elk met hun eigen muziek en choreo-
grafieën. 
Veel aandacht werd besteed aan de
kleding. Afgesloten werd met dames
van 16 jaar en ouder, met een rustig
‘I’ve had the time of my life’. De deel-
nemers hadden inderdaad de tijd van
hun leven gehad deze middag.

Aan het einde van de succesvolle mid-
dag werden de deelnemers, de mu-
ziek, de leiding en het publiek be-
dankt en werden bloemen uitgedeeld.

Gymnastiekvereniging DOG Baak

Goedbezochte Jazzdemo in Wichmond

Voor de tweede keer werden in Sporthal De Lankhorst in Wichmond de
Jazz Demonstraties gehouden, georganiseerd door Gymnastiekvereni-
ging DOG Baak. Zondagmiddag 1 maart jl. genoten veel liefhebbers van
een gevarieerd programma.

De jeugd van DOG Baak in een passende outfit voor ‘Kung fu fighting’.

Op dinsdag bent u tussen 13.15 tot
17.45 uur welkom. Op woensdag kunt
u tussen 9.00 en 17.30 uur terecht.
Donderdag kunt u tussen 9.30 tot
20.00 uur komen kijken en vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur. De prijsuitreiking is
vrijdag 6 maart om 14.30 uur. Sander
Boschker de keeper van FC Twente is
als gast uitgenodigd. Verder spreken
Wouter Turpijn, algemeen directeur
van Fundeon en Hans Siep, voorzitter
van Bouwend Nederland regio Doetin-
chem. Aan de Nederlandse Bouwkam-
pioenschappen doen in totaal 18 deel-
nemers mee. Tegelzetter Daan Hou-
wer (21) uit Varsseveld vertegenwoor-
digt OBD-Bouwopleidingen Doetin-
chem. Hij plaatste zich in januari voor
de landelijke finale tijdens de voorron-
des in Oosterbeek en speelt in Doetin-
chem een thuiswedstrijd. “Natuurlijk
is dat bijzonder”, zegt de jonge tegel-
zetter. “Het heeft voor- en nadelen,
maar ik ga mijn uiterste best doen om
als winnaar uit de bus te komen. Dat
zou geweldig zijn.” De winnaars van
de nationale titelstrijd mogen Neder-
land begin september vertegenwoordi-
gen op de WorldSkills in het Canadese
Calgary. OBD leverde al twee keer een
Nederlands kampioen met Sander te
Stroet uit Hengelo (G) (metselen) en Pe-

ter Teunissen uit Angerlo (timmeren).
Volgens Antoon Rooks, opleidings-
coördinator van OBD-Bouwopleidin-
gen, maakt Daan Houwer zeker kans
zich te kwalificeren voor de wereld-
kampioenschappen. “Hij heeft de kwa-
liteiten. Alleen is het moeilijk in te
schatten hoe goed de concurrentie is.
Ik hoop op een goede afloop, maar nu
al staat vast dat het allemaal toppers
zijn.” Daan Houwer volgt bij OBD-
Bouwopleidingen de BBL opleiding ni-
veau 3 en zit in het derde jaar. Van de
2,5 jaar dat Daan in dienst is van OBD-
Bouwopleiding, heeft hij het grootste
deel gewerkt bij Bouwbedrijf Brug-
gink in de Heelweg bij Varsseveld en
de laatste periode bij tegelzetbedrijf
Wolterink in Eibergen. Beide bedrij-
ven hebben meegewerkt en hem de
ruimte gegeven om de vakman te wor-
den die hij nu is. In Oosterbeek viel de
inwoner van Varsseveld op met een
prachtig siertegelwerkstuk. Hij heeft
de afgelopen weken bij de OBD ge-
traind en is klaar voor het grote werk.
“Ik vind het al een prachtige ervaring
om mee te mogen doen. Ik speel mijn
eigen wedstrijd en zal niet teveel naar
de andere deelnemers kijken. Hopelijk
pak ik mijn kans.”, aldus Daan Hou-
wer.

OBD-Bouwopleidingen gastheer nationale titelstrijd

Thuiswedstrijd 
Daan Houwer op
Bouwkampioenschappen

Bij OBD-Bouwopleidingen aan de Gildenstraat 27 in Doetinchem worden
deze week de Nederlandse Bouwkampioenschappen gehouden. Van dins-
dag 3 t/m vrijdag 6 maart zijn belangstellenden van harte welkom om de
beste jonge timmerlieden, metselaars en tegelzetters aan het werk te zien.

Twisted bestaat uit Marjolein en Mela-
nie (zang), Ramon en Rene (gitaar),
Bert (drums) en Andre (bas). Twisted
ontstond in december 2007 en speelt
rock-covers van o.a. Anouk, Kane,
Queen en Black Crowes maar ook Ne-
derlandstalig werk van De Dijk, The
Scene en vele anderen. Met een reper-
toire, variërend van ‘classic rock’ tot
het huidige top 40 werk, wil de band
een breed publiek aanspreken. Bij de
repertoirekeuze laat Twisted zich uit-

sluitend leiden door wat ze zelf lekke-
re muziek vinden en dat betekent in
de praktijk dat de muziek een hoog
rock- en feestgehalte heeft. 

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma

live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live 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.

‘Twisted’ op podium live@Ideaal.org

Woensdagavond 4 maart speelt de band ‘Twisted’ tussen 20.00 en 22.00 uur
live in het programmalive@Ideaal.org live vanuit Café/Zaal De Malle-
molen in Zelhem.

Body Balance is een body en mind
groepsfitnessles. Deze les maakt ge-
bruik van het traditionele Yoga en Tai
Chi. 
Onderdelen van Body Balance zijn ge-
controleerd ademhalen, flexibiliteit,
statische kracht, concentratie en me-
ditatie.

DE KRACHT VAN BODY BALANCE
Deelnemers aan Body Balance merken
al na een paar lessen, door een toena-
me in kracht van de rompspieren, dat
zij beter in staat zijn om een correcte
lichaamshouding aan te nemen. Daar-
naast zorgt Body Balance voor een per-
fecte ontspanning van de schouder- en
nekspieren.

VOOR WIE IS BODY BALANCE?
Body Balance is geschikt voor deelne-
mers van ieder niveau, leeftijd of ge-
slacht. Er is geen voorkennis van Yoga
of Tai Chi vereist. 

De oefeningen zijn altijd veilig en je
hebt voldoende gelegenheid om alle
bewegingen en posities aan te leren. 

Ook voor bestaande Body Balancers is
deze groepsfitness zeer geschikt.

Voor meer informatie of aanmelding:
Sportcentrum AeroFitt, tel. 0575-
465001. E-mail: wilma@aerofitt.nl of
vraag naar de inschrijflijst bij de balie.

Sportcentrum AeroFitt start met Body Balance

Veel belangstelling voor groepsfitnesslessen Body Balance
Veel mensen maakten maandag 23 februari kennis met de techniek van
Body Balance. Sportcentrum AeroFitt verzorgde een gratis workshop die
druk werd bezocht. Body Balance is voor iedereen toegankelijk en (nieu-
we) deelnemers kunnen elk moment instromen.

Body Balance is geschikt voor iedereen.
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Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79

www.bouwmarktdetolbrug.com

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88 / tevens: Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

LLLEEENNNTTTEEE   KKKRRRIIIEEEBBBEEELLLSSS   ??????
Onze nieuwe voorjaars collectie is binnen.

Tevens is er voor elke klant een leuke attentie 
i.v.m. ons tien jaar bestaan in Hengelo.

midden in het   hart   van Bronckhorst

SABAAYDI®-kinder 
KruidenMASSAGE 

Kinderen van deze tijd zijn anders.
Wat kun je bereiken met regelmatige massage.

Massage en stempelen van de verschillende lichaamsdelen

Veel kinderen zijn vaak overgevoelig en kwetsbaar. Om een kind weerbaar te maken
en meer zelfvertrouwen te laten ontwikkelen is massage met speciaal afgestemde
kruiden zeer heilzaam.
Het kind leert vertrouwen te krijgen en daar waar nodig probleempjes te uiten.

Kinderen worden rustig, ontspannen en slapen beter. Ze krijgen meer 
zelfvertrouwen, de weerstand verhoogt en bevordert het zelfgenezend vermogen.

Praktijk voor natuurgeneeskunde DORINE
de Heurne 49, 7255 CK Hengelo Gld. - tel. 0575-463122 - www.praktijkdorine.nl

NIEUW IN BRONCKHORST.
KLEDINGVERHUUR

en REPARATIE.
DS Design, 

Molenkolkweg 33,
Steenderen 0575 452001

Botmeting in praktijk overgangscon-
sulente. 9 en 10 maart, Toverstraat 7,

Baak, voor meer informatie of het
maken van een afspraak, 

bel J. la Croix. 0575-560381.

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

WEBPAPER
De digitale krant!

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

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

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

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ransen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86

ZOMERKRANT
ZOMERKRANT
ZOMERKRANTZ O M E R F E E S T E N  1 9 ,  2 0  E N  2 1  J U L I  2 0 0 7

erdag 19 juliEN ’S AVONDS 0 uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. 'n Flatse ale:
Een flinke straat gier. "Hee kreeg ne flatse ale in 't gezichte."

B. Ne vieme rogge:
Honderd garven. "Van een vieme rogge krie'j umsgelieke ne 
mudde zaod."

C. 'n Halven oort:
0,4 liter. "Hee haalden zich ne halven oort brandewien."

Voor deze reünie wordt een bijdrage
gevraagd van tien euro per persoon.
De bijdrage kan gestort worden op

rekeningnummer 314.398.600 o.v.v.
jubileum De Bundeling en naam. De
sluitingsdatum voor opgave is vrijdag
13 maart.

Voor meer informatie over de reünie
kan men contact opnemen met coör-
dinator vrijwilligers/activiteiten za-
ken: Hennie Mennink, telefoon (0314)
35 71 81 (op maandag van 9.00 tot
12.00 uur) of via het e-mailadres:
H.Mennink@sensire.nl

Reünie voor (oud)medewerkers 

en (oud)vrijwilligers De Bundeling

vrijdag 17 april
Verzorgingshuis De Bundeling in
Ruurlo bestaat dit jaar 25 jaar. De
‘Jubileumcommissie 25 jaar De
Bundeling’ organiseert daarom
vrijdagavond 17 april een speciale
reünie voor alle (oud)medewerkers
en (oud)vrijwilligers in De Bunde-
ling.

Deze kruising is een historisch belang-
rijk ‘knooppunt’ om maar eens in de
termen van de nieuw bewegwijzerde
toeristische fietspaden te blijven. Bij
deze kruising lag de eeuwenoude her-
berg ‘Grote stege’, op de foto nog te
zien zoals deze er de eind 50er jaren
uitzag, net voor de sloop van het voor-
huis. De keurig aangelegde moestuin
moet u even wegdenken en dan ziet u
links op de voorgrond het oude voor-
huis met tapperij en logement en
daarachter een inpandig achterhuis
voor het vee. 

De middelste kap en ronde deur is de,
nu nog bestaande doorrijschuur van
de herberg. Reizigers konden met
paard en wagen binnen rijden en aan
de achterkant via eenzelfde soort
poort de schuur weer verlaten. De
zandwegen lijken al eeuwen op dezelf-
de plek te liggen en de routing rond-
om de herberg is nog goed herken-
baar. Links staan langs de Varsselse-
weg eeuwen oude eikenbomen, waar-
van nog net het topje van de schaduw
op de grond te zien is. 

De meest rechter schuur zal er vroeger
zeker niet gestaan hebben. In een no-
tariële akte uit 1826 heette ‘Grote Ste-
ge’ ook ‘Erve Wentink op de Varsselses-
teeg in Varsel’. We deden in aflevering
76 een oproep of de naam Varsselseste-
ge uit 1507 nog bekend was. Alhoewel
de weg opgegaan is in het golfterrein,
leidt deze akte plus een aantal andere

feiten toch nog naar de oorspronkelij-
ke route. Behalve het Stege in de naam
van de herberg is opvallend, dat er ook
een boerderij met de naam Kleine Ste-
ge was (het huidige clubgebouw op
het golfterrein) met bijbehorende
grond, genaamd De Stegekamp. 

Verder heet de weg tussen de school in
Varssel en deze erven in de volksmond
nog steeds Stegendiek(ske). Wat is er
dan aannemelijker, dan dat dit de ver-
dwenen Varsselsestege of Varsselses-
teeg is. Stege en steeg zijn oude Ger-
maanse woorden, waarvan de beteke-
nis weinig of niets veranderd is in de
loop de eeuwen. Ze zijn verwant met
stijgen, dat zowel ‘lopen’ als ‘stijgen’
betekent. In het begin van de 11e eeuw
ontstonden uit wiel- en voetsporen ge-
leidelijk wegen, smallere en bredere.
De smalle wegen kregen wel de naam
steg, stegge, steeg, stege. 

De bredere dijk, weg straat. Dus wan-
neer een Hessenkaravaan met zijn af-
wijkende spoorbreedte een steeg
moest passeren, kunnen we dat het
beste vergelijken met een flessenhals
en daarmee was een rooskleurige in-
ternationale handelstoekomst voor
deze steeg snel ten einde. Omdat de
kerktoren van de Remigius al zicht-
baar was, koos men dan liever de weg
via Hengelo en Wichmond naar Zut-
phen. De handelaren en voerlieden
zochten immers feilloos die routes
waar ze vlot konden reizen en het

minste oponthoud te verwachten had-
den. Net als bij de Wientjesvoort heeft
Varssel dan ook weinig of niet kunnen
profiteren van al die rondtrekkende
kooplui. De andere weg waar herberg
Grote Stege aan lag is de huidige Vars-
selseweg, die in 1828 ‘De weg van Vars-
sel naar den Mandag’ genoemd werd.
Deze weg liep via de Veldhoek en
kwam uit op de Loakendiek, richting
Halle-Heide. Dit zal ook zeker geen ge-
makkelijke weg geweest zijn dwars
door heide, veen en moeras. Wanneer
men dan eindelijk de Tolhutte nader-
de, was er op ‘eigen’ gebied Den Maan-
dag, hier kon men dan nog even op
verhaal komen, voordat men aan de
rest van de reis begon. Na het passeren
van de Tolhutte, kwam men in een
deel van de Achterhoek terecht, waar
de huizen er anders uitzagen en de
mensen anders spraken. Vanaf hier
kon je via Marienvelde, Zieuwent en
Groenlo naar het Duitse Vreden en
Stadtlohn.

Bron: Jo Daan ‘De woordenschat van het Ne-
dersaksisch’ / Johan Broekhuijsen ‘Studie
van dialectgebruik in Zelhem 1950’ / eigen
website: www.zelhem.org.

Wilt u reageren op dit artikel of wilt u
ook een oude foto uit de gemeente
Bronckhorst met een verhaal beschik-
baar stellen of wilt u juist weten wat
op die foto staat, stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (80)

In de voormalige gemeente Hengelo zijn oude boerderij- en veldnamen
gelnventariseerd. Interessant is, dat daarin is vastgelegd, dat er ten zuiden
van Varssel nog steeds een weggedeelte Hessenweg wordt genoemd. Op
oude kadasterkaarten van Hengelo uit 1828 is te zien dat deze Hessenweg
in die tijd ‘De weg van de Heerenheide naar Varssel’ heette en uitkwam op
de kruising van de tegenwoordige Vierblokkenweg met de Varsselseweg
en van daaruit zijn weg over het huidige golfterrein richting ’t Zelle ver-
volgde.

Henk Vlot bezocht in 2008 het tehuis
Dunaalmas in Hongarije, gelegen aan
de rand van het boerendorp Dunaal-
mas, op korte afstand van de stad Tata.
Het is een van de weinige tehuizen in
Hongarije op gereformeerde grond-
slag en financieel afhankelijk van de
Synode. Deze ontvangt geld van de
staat en moet dit verdelen onder de
kerken en overige kerkelijke instellin-
gen, zoals ook dit tehuis. De overige te-
huizen worden rechtstreeks door de
staat bekostigd en zijn er wat betreft
de financiën veel beter aan toe.
In Dunaalmas zitten 130 jongens met
een verstandelijke beperking verdeeld
over 6 grote woongroepen. Er is een
kindergroep van 6 tot 18/20 jaar en
een groep met veel bedliggers, welk
een erg laag niveau heeft en vaak ver-
groeid is. “’s Middags ben ik naar de

‘bedliggroep’ geweest. Ik moest veel
overwinnen voor mijzelf. Luchtjes én
geluiden én beelden die ik niet kan be-
schrijven. Maar weer dat contact. Zeer
klein en broos maar wel contact. Voor
mij ook niet altijd duidelijk maar het
is er toch!,” vertelt Henk, alias Toby.
De diensten van het verzorgend perso-
neel zijn per 12 uur, van zeven tot ze-
ven. Slechts twee personen werken op
een groep en de jongens gaan dus voor
zeven uur al naar bed. Overdag zijn er
maar twee verzorgers en deze wassen
en kleden de jongens, met rond 4 uur
een verschoningsronde en zorgen
voor ontbijt en lunch. Verder worden
ze aan hun lot overgelaten en zitten
met koud en slecht weer de hele dag
binnen. De meesten hebben hun actie-
ve prikkel verloren. “’s Avonds op mijn
kamer stil geweest. Voor de jongens!?
Ik zou zo graag het personeel over wil-
len dragen waar ik mee bezig ben op
dat moment. Helaas geven ze geen en-
kele reactie. Het is nieuw voor hen!
Waarschijnlijk moeten ze daarom
wennen aan deze bijzondere manier
van integer en intiem contact ma-
ken”. De drie clowns willen geld inza-
melen voor hun reis naar Dunaalmas,
voor het huis en de jongens die er wo-
nen. Daarvoor hebben zij een sponsor-
actie georganiseerd. Mensen die deze
actie willen steunen, kunnen geld
overmaken op ING rekening 5227226,
t.n.v. Elly Klompenhouwer o.v.v. Du-
naalmas MiMakkusclowns. Voor meer
informatie, bel Elly Klompenhouwer,
tel. (06) 51957017, www.mimakkus.nl

Clowns Toby, Jadoe 
en Juut naar Hongarije

Op 3 juni 2009 vertrekken Henk
Vlot uit Harndinxveld - Giessen-
dam, Judith Lith uit Eindhoven en
Elly Klompenhouwer uit Steende-
ren, gecertificeerde MiMakkus-
clowns, naar Dunaalmas in Honga-
rije. Zij gaan daar een week clow-
nen bij ernstig verstandelijk be-
perkte jongens en hopen op die
manier het leven van die mensen
op te vrolijken. Een niet gemakke-
lijke opdracht, omdat de meesten
erg ziek zijn. Ook de erbarmelijke
omstandigheden waar die jongens
in wonen maken het moeilijk.
Maar: “Die glimlach, daar doen we
het voor!”

De MiMakkusclowns Toby, Jadoe en Juut gaan met een missie naar het Hongaarse Dunaalmas.

Het Alzheimer café wordt van 19.30
tot 21.30 uur gehouden. Belangstellen-
den zijn vanaf 19.00 uur welkom. De
toegang is gratis. Bezoekers hoeven
geen lid of donateur van Alzheimer
Nederland te zijn. Hoewel de naam
Alzheimer Café mogelijk anders sug-
gereert wordt tijdens de maandelijkse
bijeenkomsten aan alle vormen van
dementie aandacht besteed en dus
niet alleen aan de dementie-vorm
alzheimer. 

Wie zorgt voor iemand met dementie,
vindt informatie, een luisterend oor

en een helpende hand in de eigen om-
geving erg belangrijk. De omstandig-
heden en de mogelijkheden voor zorg
bij dementie verschillen vaak per re-
gio. Alzheimer Nederland Afdeling
Doetinchem en Omstreken kan voor
mensen een steun en vraagbaak zijn
en hen de weg wijzen naar lokale in-
stanties en mogelijkheden voor hulp
in de eigen omgeving. 

Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-

den, vrienden en hulpverleners en al-
le andere belangstellenden. Dat het in
een behoefte voorziet blijkt uit de aan-
tallen bezoekers. 
Het café wordt elke tweede dinsdag
van de maand tussen 19.30 en 21.30
uur gehouden in Het Borghuis. Het
Alzheimer Café heeft als werkgebied
de gemeenten Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Bronckhorst
en Doesburg.

Voor nadere informatie kunt u de af-
deling Doetinchem bereiken via tel.
06-20412665 of via de email op doetin-
chem@alzheimer-nederland.nl. Ook
op de internetsite www.alzheimer-ne-
derland.nl/doetinchem vindt u de no-
dige informatie. 

De overige bijeenkomsten dit seizoen
zijn op 14 april (het levenseinde), 12
mei (aromatherapie) en 9 juni (sei-
zoensafsluiting).

Wat een zorgboerderij kan betekenen voor mensen met dementie en hun
naasten is het onderwerp van gesprek in het Alzheimer Café voor Doetin-
chem en Omstreken op dinsdag 10 maart. Gastspreekster is Marion Schrö-
er van de zorgboerderij Klein Arfman in Ruurlo. Klein Arfman is een
kleinschalig boerenbedrijf. Bezoekers kunnen deelnemen aan activitei-
ten als het verzorgen van dieren, huishoudelijke bezigheden, klusjes in en
rond het boerenerf, maar ze kunnen ook een kaartje leggen of gewoon
lekker ontspannen. De wensen van de bezoekers staan centraal.

Alzheimer Café over zorgboerderij
en dementie



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

Gerdy Kremer is geboren in Almelo. Ze
verhuisde naar Amersfoort, waar ze
musicus Jan Kremer leerde kennen en
trouwde. Toen hij van baan verwissel-
de streken ze neer op een flat in Zut-
phen. Na een paar jaar kwamen ze
met hun kinderen vanuit die stad
naar de nieuwbouw van de Bernhard-
laan in Steenderen. Drie jaar later
bouwden ze, na goedkeuring van de
gemeente, de Finse houtskelet woning
aan de Ds. Pikaarweg, waar ze alweer
33 jaar met veel plezier wonen. Gerdy
leerde voor onderwijzeres, maar haal-
de later haar handenarbeid acte en
ging aan de slag als docent handvaar-
digheid. “Handig, want dat kon ik ook
in deeltijd doen,” legt Gerdy uit. “Ik
gaf twee dagen les, toen mijn kinde-
ren klein waren.” Ze was als kind al
met haar handen bezig en maakt nog
haar eigen kleren, bekleed de stoelen,
klust in huis en restaureerde huizen
in Frankrijk. Gerdy en haar man Jan
kampeerden jarenlang in Frankrijk.
Twintig jaar geleden zagen ze een gro-
te oude boerderij, kochten het samen
met anderen en knapten het op in de
jaren erna. “Daar ben je gauw een
kunstenaar. Voor de Fransen zijn wij
Nederlanders heel creatief en kunst-
zinnig. Ze vroegen mij via via of ik wil-

de exposeren. Dan kom je in alle kran-
ten en de burgemeester nodigt je uit,”
lacht ze. “Dat is heel grappig.” Ze ex-
poseerde in Aurillac en St. Martin-Val-
meroux. Zes jaar geleden kochten ze
nog een boerderij in Parc des Volcans,
Auvergne. Ook deze restaureerden ze
en wordt nu verhuurd en als vakantie-
huis.

Toen ze pas in Steenderen woonde,
richtte ze met een aantal mensen de
Peuterspeelzaal op. “Daar ben ik zelfs
nog voorzitter van geweest,” vertelt ze.
“Daar zijn we heel druk mee geweest
en ik vond het heel leuk om dat voor
elkaar te krijgen.” En met een vrien-
din organiseerde ze voor de jeugd al-
lerlei creatieve dingen. “Toen vonden
we het nodig dat er eens iets gebeurde
op de woensdagmiddag.“

In 1980 ontdekte ze het poppen ma-
ken. Haar eerste poppen werden aan-
gekleed met zelfgeschilderde zijde.
Ook maakte ze prachtige schilderijen
en kleding met details van dit materi-
aal. Vele jaren nam ze deel aan de
Kunstmarkten in Ootmarsum, Apel-
doorn en Zutphen. Ook stond ze op
poppenbeurzen. Zo leerden de men-
sen haar kennen en kwamen vervol-

gens naar Steenderen op cursus. De
poppen van het eerste uur staan in vi-
trines tentoon.“ De buren zeiden: ‘Zul-
len we eens iets gezelligs met elkaar
doen’,” lacht ze. Omdat zij voldoende
ruimte had, kwamen ze bij haar.
“Maar ja, ik ben wel een frik, ik ga
toch lesgeven Dat vind ik ook heel
leuk. En zo is het eigenlijk per ongeluk
begonnen.” Zo startte ze cursussen
poppen maken en zijde schilderen.
Toch wilde ze zich op een bepaald mo-
ment op een ding gaan concentreren
en dat werden de poppen en later beel-
den. “Ik vind het zo leuk om mensen
die binnenkomen te stimuleren. Die
zeggen ‘ik kan het niet’ maar die weg-
gaan met een beeldje,” vertelt ze. “Ik
ben geen kunstnaar. Ik maak wel leu-
ke dingen en vind het leuk om met
mensen om te gaan. Mensen zijn
leuk!” Een jaar of tien geleden ging
Gerdy langzaam over op een andere
manier van werken: beeldjes met een
bronzen uitstraling. Deze klei droogt
aan de lucht, maar is veel sterker dan
het eerdere materiaal. “Sinds ik dat
heb, maak ik ook beeldjes met hand-
jes, benen en voetjes, die niet meer ka-
pot gaan,” vertelt ze enthousiast.
“Want het is zo frustrerend als je din-
gen klaar hebt en vooral dat kleine
spul en het gaat stuk.” De bronsverf
met een patina zorgt voor de bronzen
uitstraling.

Gerdy is trots op haar cursusruimte en
ook de cursisten vinden het een fijne
ruimte. “Het is een ideale plek om de
cursussen te geven. Je kunt hier met
acht mensen zitten. Je komt lekker
binnen. Het valt me op dat andere
mensen die cursus geven, hun cursus-
ruimte minder belangrijk vinden. Het
moet lekker voelen.” De cursussen die
ze geeft zijn in het voor- en najaar.
Voor de mensen die nog nooit gekleid
hebben, is er gelegenheid om kennis
te maken met het materiaal. Hiervoor
is een dagcursus vogeltje maken. Met
styropor wordt een basis gemaakt en
van draad details, waaromheen de
klei wordt verwerkt. Zo worden overi-
gens ook de beelden gemaakt, waar
meerdere weken werk aan zit. De ge-
kleide onderdelen drogen en worden
hard, waarna de volgende keer op de
harde ondergrond met zachte klei ver-
der kan worden gewerkt.

ATELIER POPZIJ Beelden en Cursussen
boetseren. Gerdy Kremer, Ds. Pikaar-
weg 3, 7221 BV Steenderen, tel. (0575)
451731, e-mail gerdy.kremer@kpnpla-
net.nl. Meer informatie op de site
www.popzij.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Gerdy Kremer - Atelier Popzij

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat
beleven. Gerdy Kremer van Atelier Popzij toont tijdens de Kunst10Daagse
eigen werk en ook het werk van cursisten, haar eerste poppen met zelf-
geschilderde zijde aangekleed en beeldjes van klei met een bronzen uit-
straling.

Gerdy Kremer in haar Atelier Popzij.

De rijvaardigheidsrit is bedoeld om de
bestuurders inzicht te geven in het ei-
gen verkeersgedrag en vrijblijvend ad-
viezen te krijgen over eventuele verbe-
teringen in het rijgedrag. In een ont-
spannen sfeer gaan de rijadviseurs
met de deelnemers, die zich voor deze
rit hebben opgegeven, ongeveer een
half uur rijden in hun eigen auto rich-
ting Zutphen of Doetinchem. Het gaat
daarbij niet om een examen of een

test! Met de rijadviseur wordt de rit na-
besproken onder het genot van een
kop koffie of thee. Aansluitend kun-
nen de deelnemers een reactie- en een
ogentest doen. Ook is er een theore-
tisch gedeelte in het programma opge-
nomen om de kennis van de (nieuwe)
verkeersregels en de verkeerborden op
te vijzelen, zoals het rijden op de ro-
tondes, de maximum snelheden in re-
latie met de wegmarkering, fietsstro-
ken en fietssuggestiestroken en derge-
lijke. 
De rijvaardigheidsritten worden geor-
ganiseerd door de Stichting Welzijn
Ouderen in Steenderen en Veilig Ver-
keer Nederland, afdeling Bronckhorst
met steun van de gemeente Bronck-
horst.

Rijvaardigheidsritten inwoners

gemeente Bronckhorst in Toldijk
De rijvaardigheidsritten in de ge-
meente Bronckhorst gaan weer
van start voor automobilisten van
vijftig jaar en ouder. De ritten wor-
den gehouden op dinsdag 10
maart bij restaurant Den Bremer
in Toldijk.

ZIN IN VRIJWILLIGERSWERK?
Voor wie op zoek is naar vrijwilligers-
werk biedt Home-Start de mogelijk-
heid gezinnen met jonge kinderen te
ondersteunen. Het gaat om ondersteu-
ning in gezinnen met minimaal één
kind van zes jaar of jonger. De vrijwil-
liger bezoekt het gezin een of meer
dagdelen per week. Elk gezin komt in
aanmerking, ongeacht inkomen, nati-
onaliteit, geloof of gezinssamenstel-
ling. De ondersteuning is gratis.

WAARIN ONDERSTEUNT DE 
VRIJWILLIGER?
Ieder gezin heeft wel eens een periode
dat het niet zo goed gaat. Daar kun-
nen verschillende oorzaken voor zijn:
ziekte, een moeilijk kind, financiële
problemen, eenzaamheid, overbelas-
ting. Ouders kunnen vastlopen of het
gevoel hebben het niet meer aan te
kunnen. Soms lossen spanningen van-
zelf op, maar soms kan het teveel wor-
den. De stap naar professionele hulp-
verlening is (nog) niet nodig, maar on-
dersteuning zou heel welkom zijn.
Dan kan het een opluchting zijn als ie-
mand tijd en aandacht heeft om te
luisteren, of een handje helpt bij het
oplossen van praktische zaken. Hulp

van een buurvrouw of vriendin kan
natuurlijk ook, maar wat als een gezin
die goede buur helemaal niet kent en
hun vrienden druk zijn met het werk?
Een netwerk van vrienden, kennissen,
buren of familie is niet altijd vanzelf-
sprekend. In een dergelijke situatie
kan een vrijwilliger van Home-Start
van grote betekenis zijn.

PROFESSIONELE BEGELEIDING
Aan vrijwilligers worden geen specifie-
ke opleidingseisen gesteld. De filosofie
is dat mensen een schat hebben aan
ervaringen, bekwaamheden, deskun-
digheid en kennis. Maar bovenal be-
schikken over menselijke kwaliteiten
zoals optimisme, zorgzaamheid, hu-
mor, vriendelijkheid en flexibiliteit.
Home-Start gebruikt vooral deze kwa-
liteiten.

Binnenkort krijgen de nieuwe vrijwil-
ligers een korte cursus aangeboden zo-
dat zij goed voorbereid aan de slag
kunnen. Ook na de cursus worden de
vrijwilligers ondersteund en begeleid
door een professionele coördinator.
Home-Start biedt vrijwilligers gezellig-
heid, veel voldoening in het werk, zel-
fontplooiing, werkervaring, contacten
met andere vrijwilligers en een onkos-
tenvergoeding.

HOME-START ONDERDEEL VAN
YUNIO
Home-Start heeft een samenwerkings-
verband met Yunio jeugdgezondheids-
zorg. Home-Start ondersteunt gezin-
nen in een groot deel van het werkge-
bied van Yunio in Oost-Gelderland.

MEER WETEN?
Voor informatie of aanmelding als
vrijwilliger, maar ook als gezinnen on-
dersteuning willen, kan men contact
opnemen met de coördinator van
Home-Start Achterhoek: Will Schip-
pers, tel. 06-12 99 86 06, e-mail w.schip-
pers@yunio.nl of via Yunio 0900-98 64
(lokaal tarief), e-mail info@yunio.nl, 
www.yunio.nl.

Yunio zoekt vrijwilligers
voor Home-Start
Yunio zoekt vrijwilligers voor jon-
ge gezinnen die behoefte hebben
aan een steuntje in de rug. Soms
gaat het niet zo goed in een gezin.
Daar kunnen verschillende oorza-
ken voor zijn: ziekte, een moeilijk
kind, overbelasting. Dan kan het
een opluchting zijn als iemand tijd
en aandacht heeft om te luisteren,
of een handje te helpen bij het op-
lossen van praktische zaken. In
zo’n situatie kan een vrijwilliger
van Home-Start uitkomst bieden.
De vrijwilliger bezoekt het gezin
een of meer dagdelen per week.
Binnenkort start een cursus voor
nieuwe vrijwilligers en ook na de
cursus worden de vrijwilligers be-
geleid door een professionele coör-
dinator.

SOCII
De tweede helft van de competitie is
weer aangevangen en Socii reisde af
naar stadion De Stikke Bocht van Wol-
fersveen. Het werd een richting ver-
keer wedstrijd naar de doelman van
de thuisclub Vele kansen van diverse
spelers werden zelf gemist of de kee-
per stond in de weg. 

Toch was het kort voor de rust dat
Arend Jan Groot Jebbink de 0-1 binnen
kon tikken na een voorzet van Gert-
Jan Loman bij Jan Willem Krijt op het
hoofd die netjes breed terug legde.
Ook aanvoerder Robert Kornegoor pik-
te voor de rust zijn doelpunt mee zo-
dat we met 0-2 gingen rusten.

Na de thee was het voor Socii zaak de
nul vast te houden en proberen zo
goed mogelijk te blijven spelen on-
danks de af en toe te felle overtredin-

gen. Een van de vele te harde acties te-
gen Robert Kornegoor met maar liefst
drie man tegelijk leidde tot een straf-
schop die door Jan Willen Krijt strak
werd ingeschoten en zelfs de goede
doelman die menig doelpunt voor-
kwam kansloos liet 0-3 .

Zondag 8 maart staat Den Dam thuis
op het menu aanv 14.00 uur.

Verdere uitslagen.
Zelhem 3 - Socii 2   0-1
SHE 6 - Socii 3 1-6
Socii 4 - SCS 2 3-2
PAX 8 - Socii 5 6-1

Programma 8 Maart
Socii 1 - Den Dam 1
Socii 2 - PAX 4
Lochem 6 - Socii 3 
PAX 6 - Socii 4
Socii 5 - Baakse Boys 4

Vo e t b a l

pupillen 4-3-2009 18:30 HC '03 F1 Gendringen F1
Futsal WK 6-3-2009 20:00 HC '03 1 Rijnland 1
Futsal WK 6-3-2009 21:00 HC '03 4 Angerlo Vooruit 3
Futsal WK 6-3-2009 22:00 HC '03 3 JU Wehl 2
pupillen 7-3-2009 8:30 HC '03 F5 Pax F5
pupillen 7-3-2009 9:00 HC '03 F3 Carvium F1
pupillen 7-3-2009 9:00 HC '03 F4 Vorden F4
pupillen 7-3-2009 10:00 HC '03 E1 Rheden E1
pupillen 7-3-2009 10:00 HC '03 E2 Groessen E4
pupillen 7-3-2009 10:00 HC '03 E5 AZC E4
pupillen 7-3-2009 10:00 HC '03 E6M Pax E7M
pupillen 7-3-2009 11:15 HC '03 D1 Be Quick Z. D1
pupillen 7-3-2009 11:15 HC '03 D2 DVC '26 D4
junioren 7-3-2009 12:45 HC '03 C2D Gazelle Nieuwland C2
junioren 7-3-2009 15:00 HC '03 B2D Groessen B3
junioren 7-3-2009 15:00 HC '03 C1 Gorssel/Epse C1

senioren 8-3-2009 9:30 HC '03 5 Groessen 4
senioren 8-3-2009 10:30 HC '03 2 FC Trias 2
senioren 8-3-2009 12:30 HC '03 DA1 FC Eibergen DA1
pupillen 4-3-2009 18:30 Sprinkhanen F1 HC '03 F4
futsal 6-3-2009 21:00 Steenderen 3 HC '03 5

pupillen 7-3-2009 8:30 DZC '68 F6 HC '03 F2
pupillen 7-3-2009 9:00 Doetinchem E3 HC '03 E3
pupillen 7-3-2009 10:00 VIOD F2 HC '03 F1
pupillen 7-3-2009 11:00 SCS D1D HC '03 D3
pupillen 7-3-2009 11:00 Kilder E3 HC '03 E4
pupillen 7-3-2009 11:00 Wolfersveen F3 HC '03 F6
junioren 7-3-2009 14:30 Doetinchem B1 HC '03 B1
junioren 7-3-2009 15:00 MvR A1 HC '03 A1
junioren 7-3-2009 15:00 DVC '26 C6 HC '03 C3D
senioren 8-3-2009 10:00 Doesburg SC 2 HC '03 3
senioren 8-3-2009 10:00 Aerdt 3 HC '03 4
senioren 8-3-2009 14:00 RKPSC 1 HC '03 1

Vo e t b a l

Maar ook door bepaalde ziekten, erfelijke factoren en chro-
nisch gebruik van bepaalde medicijnen. Hierdoor kunnen
botten bros worden en gemakkelijk breken en wervels kun-
nen inzakken. De botdichtheidmeting geschiedt door een
botscan. De geluidsgolven zijn onschadelijk en niet belas-
tend voor het lichaam. Bij vroegtijdige diagnose van de bot-
gesteldheid, kan men nog tijdig maatregelingen nemen
om de botdichtheid zoveel mogelijk te behouden. José la
Croix heeft eerder deze metingen gedaan. Wegens groot
succes heeft ze nu twee dagen gepland op 9 en 10 maart
aan de Toverstraat 7 in Baak. Voor meer informatie of het
maken van een afspraak kunt u met haar telefonisch con-
tact opnemen: 0575- 560 381.

Botmeting in praktijk Overgangsconsulente

Voorkom botontkalking
door uw botdichtheid te
laten meten
Botontkalking is een botaandoening, waarbij de hoe-
veelheid en vaak ook de stevigheid van het botweefsel
afneemt. De oorzaak kan zijn de natuurlijke veroude-
ring en de overgang.

Alle kinderen en leerkrachten zijn in 'werkmanskleding'
aanwezig. Zo is er een nieuwe berging gebouwd waarin al-
lerlei techniekmaterialen zijn verzameld.

Opening techniekplein De Leer
Vrijdag 6 maart wordt om 11.00 uur het techniekplein
van daltonschool De Leer op ludieke wijze geopend.
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OP WOENSDAG 11 MAART

Voorjaarshow bij .....

1884     Jubileum actie     2009
Ter gelegenheid van het jubileum ontvangt u in de
maand maart bij uw aankoop "mode-cheques"
cadeau. Deze cheques hebben een waarde van 10%
van uw aankoopbedrag. In de maand mei kunt u de
"mode-cheques" besteden.

U bent van harte uitgenodigd.

Langeler Mode Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

1e show:
10.00 uur

2e show:
13.30 uur

3e show:
15.30 uur

VOOR DE SNELLE BESLISSERS BETALEN WIJ DE BTW

Er kan er maar 1 de grootste zijn!

OPEN:
ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur
vrij. 8.00 - 21.00 uur
za. 9.00 - 16.00 uur
Den Sliem 85 Groenlo 
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

www.bettingressing.nl

19% KORTING !!!!
op al onze voorraad tegels
* uitgezonderd lopende acties/offertes/projecten

*zonder tussenkomst van derden

VOORRAAD

±4
0.0
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 M

2

HALLE vr.pr. q 377.500 k.k.

Varsseveldseweg 3 - In het buitenge-
bied gelegen, HALFVRIJSTAAND WOON-
HUIS met diverse bijgebouwen, tuin en
weiland. Inhoud ca. 575 m³. Perceelsopp.
1.13.80 ha. Gunstig gelegen t.o.v.
uitvalswegen. Bijgebouwen bestaande
uit 2 stenen schuren waarvan één met
afmeting 20x6 m¹ en een kippenschuur.
Aantal kamers 6 waarvan 3 slaap-
kamers.

HENGELOGLD vr.pr.q395.000 k.k.

Hummeloseweg 6 - Karakteristiek
VRIJSTAAND JAREN ’30 WOONHUIS met
stenen berging, prieel en fraai aange-
legde tuin. Bouwperiode jaren ’30.
Inhoud 500 m³. Perceelsoppervlakte
445 m². Deels voorzien van thermopane
beglazing. Gedeeltelijk voorzien van
rolluiken. Aantal kamers 5 waarvan
3 slaapkamers.

ZELHEM vr.pr. q 289.500 k.k.

Ardinckhoek 32 - Royaal HELFT VAN
DUBBEL WOONHUIS op mooie locatie.
In kindvriendelijke buurt en nabij het
buitengebied gelegen, zeer royale wo-
ning met garage en carport.
Bouwjaar 1984. Perceelsoppervlakte
257 m². Inhoud circa 470 m³. Ruime
zonnige tuin, voorzien van eigen bron,
houten tuinchalet en met veel privacy.
Aantal kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

NIEU
W

IN
VE

RK
OOP

NIEU
W

IN
VE

RK
OOP

NIEU
W

IN
VE

RK
OOP

MESTSTOFFEN Verpakking Prijs

MENGMEST HORSE BALANCE 1     25 KG
(SPECIAAL VOOR PAARDENWEI )

TUINGROND Verpakking Prijs

           DIVERSE ARTIKELEN

Bij geen auto- 

matische afschrijving wordt een toeslag van 1,25% berekend. 

ALLE PRODUCTEN KUNNEN VAN MAANDAG T/M ZATERDAG OOK BIJ ONS BEDRIJF WORDEN AFGEHAALD.

27

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80
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SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

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

Belastingspreekuur
woensdag 11 maart 2009, 16:00 - 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,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

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

Te koop: 
Meindert Hobbemastraat 24

Zelhem
Vraagprijs € 214.500,-- k.k.

Fraai en ruime tussenwoning welke volledig
gerenoveerd is met oog voor detail!

Gelegen in een gezellige straat, dichtbij het
centrum, basisscholen en sportcomplexen.

Benieuwd hoe het van binnen is geworden?
Kom gerust eens kijken en bel 0314-624223.

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

NIEUWE DATA WORKSHOP
SUETERS

SUUS’ HOBBYSHOP

12  maart label kaart
19  maart vogel waterbak

met pretex
26  maart pergamano kaart

2  april kralenbeestjes
9  april stempel kaart

16  april vilt tas

Kom naar de winkel om de
voorbeelden te bekijken en om

u in te schrijven!

WIJZIJNOA.DEALERVAN:STIGA-STIHL -VIKING- ISEKI -ROBIN-KÄRCHER-MASSEY-FERGUSON–DOLMAR

Land- en Tuinbouwmechanisatie

Broekstraat 1 Hummelo

t: (0314) 381842

e: info@pelgrom.nl

i: www.pelgrom.nl

Profiteer nu nog van onze winter aanbiedingen!
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ONZICHTBARE ZIEKTE 
Reuma is de verzamelnaam voor di-
verse zeer pijnlijke aandoeningen aan
gewrichten, pezen en spieren. Ruim
2,3 miljoen mensen in Nederland
moeten rekening houden met hun
ziekte bij alles wat ze doen. En dat
geldt niet alleen voor oudere mensen:
3.000 kinderen in Nederland hebben
geen onbezorgde jeugd als gevolg van
reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen
met leeftijdsgenoten door pijn en be-
perkingen van hun bewegingsapparaat.
Ook het vaak zware medicijngebruik
met bijwerkingen zoals misselijkheid

beperkt de levenskwaliteit. De gevol-
gen van deze ziekte zijn vaak op het
eerste oog niet te zien. Daarom heet
reuma ook wel de onzichtbare ziekte. 

MAATSCHAPPELIJKE GEVOLGEN 
Reuma beperkt zich niet tot patiënten
en hun omgeving. Tweederde van alle
reumapatiënten is jonger dan 65 jaar
en behoort tot de arbeidsbevolking.
De lagere arbeidsproductiviteit als ge-
volg van ziekteverzuim en arbeids-
ongeschiktheid en de zorgverlening
kosten zo’n 13 miljard euro per jaar.
Kortom: reuma is een maatschappelijk
probleem waarvan we ons nog te weinig
bewust zijn. 

STEUN VAN IEDERE
NEDERLANDER NODIG
Reuma zo snel mogelijk de wereld uit
helpen is alleen mogelijk met voort-
durend onderzoek naar medicijnen
en behandelmethoden. Er is al veel
bereikt, dankzij het hoge niveau van
Nederlands reumaonderzoek. 

Het Reumafonds financiert dit onder-
zoek, geeft voorlichting en vraagt
maatschappelijke aandacht voor de
ziekte. Voor deze inspanningen krijgt
het Reumafonds geen overheidssub-
sidie. Daarom is het geld dat met de
jaarlijkse collecte wordt opgehaald
hard nodig.

Start collecteweek Reumafonds
De jaarlijkse, landelijke collecte
van het Reumafonds staat voor de
deur. In de week van 8 tot en met 14
maart zal een van de collectanten
ook bij u langskomen om geld in te
zamelen voor de bestrijding van
reuma. Een ingrijpende, vaak on-
zichtbare ziekte die in Nederland
een op de vijf mensen boven de
twintig jaar treft. In totaal ruim 2,3
miljoen mensen, die als gevolg van
reuma leven met pijn, vermoeid-
heid en stijfheid. En met belastend
medicijngebruik en frequent be-
zoek aan behandelaars. Onderzoek
en ontwikkeling van behandeling
en medicijnen kunnen op termijn
leiden tot genezing. Daar is nog
veel geld voor nodig. Ook uw steun.

Tijdens dit toernooi strijden de geves-
tigde Kader Biljarters (de naam zegt
het al) en Biljarters die zich hebben
ontwikkeld richting Kaderniveau te-
gen elkaar. Een wedstrijd bestaat uit
twee sets (partijen), voor elke gewon-
nen set krijgt men 1 punt. Bij een
eventuele gelijke stand krijgen beide
spelers 1 punt. De tweede set zal direct
na de eerste set gespeeld worden.
Vorig jaar heeft Martijn Egbers uit
Beek dit toernooi gewonnen en als
winnaar mag hij zijn voorkeur geven
bij welke lokaliteit het volgende Ka-
derdump toernooi gehouden word,
Martijn heeft in overleg met het be-
stuur van B.V. "de Keu" gekozen voor
Café "Marktzicht" in Hengelo. De wis-
selbeker wordt beschikbaar gesteld
door "het Dumphuis" in Doetinchem,
daar komt het tweede gedeelte van de
naam Kaderdump vandaan. 

De organisatie heeft alles uit de kast
getrokken om er evenals in 2007 tij-
dens de Nederlandse Kampioenschap-
pen Libre voor Jeugd en Senioren een
geweldig toernooi van te maken. Er
zijn twee Biljarttafels besteld, iedere
speeldag zijn er 4 arbiters en tellers
aanwezig en natuurlijk zal het de aan-
wezige spelers en de mensen van de
organisatie niet aan een goede maal-
tijd ontbreken welke geheel door onze
eigen topkok Frans Arends verzorgd
wordt. Biljart Vereniging "de Keu" no-
digt u van harte uit om dit weekend
een kijkje te komen nemen in onze
Biljart Arena aan de Bleekstraat 3 te
Hengelo. Mocht uw interesse tijdens
dit weekend gewekt zijn om ook te
gaan Biljarten, neem dan contact op
met onze secretaris, hij kan uw vragen
vast beantwoorden. Eef Beek, tel. (06)
12 65 09 05. Info@bvdekeu.nl

Op onze Website www.bvdekeu.nl
kunt u informatie opdoen over zowel
dit toernooi als andere Biljart wetens-
waardigheden.

Kaderdump Toernooi B.V. "de Keu"
Van vrijdag 6 t/m zondag 8 maart
2009 vindt bij Biljart Vereniging
B.V. "de Keu" in Hengelo het Kader-
dump Toernooi plaats.

Dit arrangement hadden ze gewon-
nen door te reageren op de februari
aanbieding die op de jaarkalender van
Weevers en staat vermeld. Alle relaties
van Weevers en haar nevenvestigingen
kunnen namelijk dit hele jaar maan-
delijks proberen om een verassend ar-
rangement te winnen onder de term:
"Winnen met Weevers" Arrangemen-
ten die door een 12-tal klanten van
Weevers zijn aangeboden en afgelo-
pen maand bestond dit uit een geheel
verzorgde avond bij theater de Hanze-

hof in Zutphen. Omdat ook bij Maai-
kes ouders, van boerderijwinkel den 4
akker te Vierakker, een Weevers kalen-
der op het bureau staat kon zij een
gooi kon doen naar de prijs ze is hier-
bij als winnaar uit de bus is gekomen.
Hieronder haar bevindingen:

Het was een leuke en gezellige avond.
De rondleiding van dir. Rob van der
Steen was interessant en hij wist veel
te vertellen over de Hanzehof en ook
van de geschiedenis. Alles gezien we

zijn ook naar de omkleedruimtes enz.
geweest. We hebben lekker gegeten
met de crew ze waren heel open en
vertelden van alles ook over het gezel-
schap ze hebben een gezellige band sa-
men. Na het eten mochten we bij de
warming-up zijn. Deze Warming-up
voelde als een privé voorstelling. We
mochten toen even foto's maken en
dat is wel leuk want onder de voorstel-
ling mocht dat niet. Voorstelling zelf
was erg goed en leuk

Er zat een mooie opbouw in van de Ur-
ban Dance vanaf ongeveer de jaren 20
tot nu. Je kijkt er ook naar met andere
ogen omdat je de dansers een beetje
kent.

Back Stage Pass Hanzehof

Unieke ervaring voor Maaike Eskes

Afgelopen woensdag konden Maaike Eskes, Rosanne van der Linden,
Juliette Bobbink en Mirjam Eskes gebruik maken van een exclusieve Back
Stage Pass voor de swingende dansvoorstelling 'Legends of Urban Dance'
in de Hanzehof.

De veertien dweilorkesten verzamelen
zich op De Hietmaat aan de Zelhems-
eweg. Vanaf het evenemententerrein
gaan ze in een bonte stoet naar het
hoofdpodium op de hoek Raadhuis-

straat/Kerkstraat. De andere drie podia
zijn opgesteld in de Spalstraat. In de
leutklasse doen vier orkesten mee die
strijden om de leutprijs. Tien orkesten
strijden om drie prijzen in de wed-
strijdklasse waar gelet wordt op onder
meer de muzikaliteit. De vier juryle-
den jureren bij twee podia. Eén podi-
um is van hoofdsponsor partycentrum
Langeler. Drie orkesten van vorig jaar,
waarvan de winnaar ‘Kapelloos’uit
Amersfoort, doen nu ook weer mee.
“De overige elf orkesten zijn nieuw”,
zegt woordvoerder en organisatielid
Arnold van Ommeren. “De aanmeldin-

gen van de orkesten kwamen snel bin-
nen”. Vorig jaar was het Dweilfestival,
mede door het mooie en zonnige weer,
een succes. Nieuw dit jaar is de ‘dweil-
warenmarkt’ met kramen en attracties
in het centrum van het dorp. Tevens is
er koopzondag en zetten de winkeliers
van de HOV de deuren open. Bedrijven
die willen meehelpen om dit evene-
ment mede mogelijk te maken, kun-
nen contact opnemen met Arnold van
Ommeren. Tel. 0575-460454 of per
mail: info@hengelsdweilfestival.nl Be-
drijven kunnen kiezen uit verschillen-
de sponsorpakketten.

Op zondag 19 april wordt in Henge-
lo voor de tweede keer het Hengels
Dweilfestival gehouden. Er doen
veertien orkesten mee, dat is even-
veel als vorig jaar. De aanvang is
om 13.00 uur en om 17.00 uur is de
finale op het hoofdpodium waar
aansluitend de prijzen worden uit-
gereikt.

Zondag 19 april

Er zit muziek in het Hengels Dweilfestival

Een chronische ziekte of handicap
brengt behalve veel zorgen, ook vaak
extra ziektekosten met zich mee. Het
kan gaan om hulpmiddelen die nodig
zijn, extra reiskosten, of kosten die ge-
maakt worden in verband met een
speciaal dieet. Dit alles kan behoorlijk
in de papieren lopen. 
Er bestaan echter mogelijkheden om
een deel van deze kosten vergoed te
krijgen, mogelijkheden waar u mis-
schien niet van op de hoogte bent.
Daardoor kunt u wellicht vergoedin-

gen mislopen. Dhr. A.J. Olthaar van ou-
derenbond PCOB komt uitleg geven
over de verschillende regelingen en
vergoedingen van de Belastingdienst.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en eindigt om 16.00 uur. De toegang is
gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar. De mantelzorgsa-
lon is een ontmoetingplek voor man-
telzorgers van alle leeftijden. Mensen
die voor iemand uit hun omgeving
zorgen die chronisch ziek is, een be-
perking heeft of anderszins hulpbe-
hoevend is. Ook familieleden, vrien-
den en anderen die graag meer willen
weten over dit onderwerp zijn van har-
te welkom. De mantelzorgsalon is een
initiatief van de VIT Oost-Gelderland.
Voor nadere informatie kunt u bellen
met de VIT Oost-Gelderland, tel. 0573-
438400 of kijken op www.vitoostgel-
derland.nl.

Mantelzorgsalon over regelingen

en vergoedingen Belastingdienst
Op dinsdagmiddag 10 maart wordt
in de Mantelzorgsalon Bronck-
horst, gevestigd in Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5 in
Hengelo (G), een informatiebijeen-
komst gehouden over de verschil-
lende regelingen en vergoedingen
van de Belastingdienst.

Wilt u een vogel voor in de kooi aan-
schaffen, ook dan is er voldoende
keus. Ook kan men er terecht voor in-

formatie over verzorging en het hou-
den en kweken van verschillende soor-
ten kanaries, tropen en parkieten. Te-
vens kan men er ook vogelbenodigd-
heden kopen. Iedereen kan zijn vogels
gratis te koop aanbieden, geen kwar-
tels en pluimvee. De toegang tot de
beurs is gratis. Voor meer informatie:
Ria Scholten, tel. 0313-475530.

Vogelbeurs Exokan zondag 8 maart
Vogelvereniging Exokan uit Henge-
lo organiseert op zondag 8 maart
een vogelbeurs van 9.00 tot 11.30
uur in dorpshuis De Horst, Sint
Janstraat 6 in Keijenborg.

Er waait een gure wind door Roderlo. Kale taken glimmen

van de regen en geselen wie zich op weg waagt. 

Uit de verte trekt een paard moeizaam een boerenkar met

kist richting de Onze Lieve Vrouwekerk. 

Daarachter vormt zich een aanzwellende stoet mensen.

Langs de erven sluiten ze zich zwijgend aan. Bij het kasteel

staat Agnes van Heeckeren met haar gezin en personeel.

Ze knikt kort als de kar passeert. Joost vervoegt zich bij 

de stoet. Hij gaat naast de pastoor en de familie van Aornt,

de overleden knecht van Berenschot lopen. 

-- Goed dat je de rol van je vader zo overneemt Jonker

Joost, fluistert pastoor Tho Vente. Joost knikt. Hij is best

eerder met de dood geconfronteerd: zijn vader en moeder

hebben al zoveel kinderen verloren. Maar moord...? 

Bij de kuil dicht bij de haag van de begraafplaats naast de

kerk vindt een korte plechtigheid plaats. De mensen trekken

daarna vlug de herberg in om zich te warmen. 

Het gesprek is eerst fluisterend, dan steeds heftiger. 

Het nieuws gaat over de 'Duker-der-wrake', zoals het spook

inmiddels genoemd wordt. Over de urnen, het veemgericht

en de raadselachtige dood van Aornt. En de wolvenaanval

op Reint... De dorpelingen raken niet uitgepraat over de

gebeurtenissen van de voorbije weken.

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

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

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

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

zijn voor de baan. 
" Werkervaring: 

Periodes, uw taken, ver-
antwoordelijkheden en
resultaten.   

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

ken: uw kwaliteiten
(met voorbeelden)

" Bij opleiding: uw scrip-
tie

" Bij werkervaring: de
klanten voor wie u hebt
gewerkt, de opdrachten
die u hebt gedaan

" Bij overige ervaring:
vrijwilligerswerk, be-
stuurswerk

" Bij hobby's: uw hobby's
en vrijetijdsbesteding

" Bij publicaties: een
overzicht van artikelen
en andere publicaties

die u hebt geschreven
" Bij open sollicitaties:

een beschrijving van de
baan die u zoekt

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

twee A4
" Uitgewerkt op de com-

puter
" Een duidelijk lettertype

en een goed leesbare
lettergrootte

" Ruime marges en dui-
delijke kantlijnen

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

" Opsommingen begin-
nen met bolletjes of
streepjes 

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

Curriculum Vitae

Doelgericht adverteren?
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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DAT KAN!
(0544) 37 13 23

Weevers Elna
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www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

ALLROUND MEDEWERKER METAAL TWELLO

Werkzaamheden
* Lassen Mig/Mag/Tig niveau 3
* Knippen
* Zetten

Functie-eisen
* MBO Niveau
* Veelal enkele stuks
* Zelfstandige allround functie

AUTOMONTEURS DE ACHTERHOEK

Werkzaamheden
Diagnose stellen bij technische problemen, reparaties en
onderhoud uitvoeren aan personen auto’s en (lichte)
bedrijfswagens, Het verrichten van APK-keuringen (indien
in het bezit van APK-diploma) Het zorgen voor een schone
en overzichtelijke werkomgeving.

Functie-eisen
* Je hebt een afgeronde opleiding tot 1e  of 2e  monteur,

eventueel aangevuld met APK
* Je hebt affiniteit met moderne autotechniek en

elektronica.
* Je bent in het bezit van minimaal rijbewijs B.
* Je hebt enkele jaren relevante ervaring als automonteur

MEEWERKEND VOORMAN DRAAI- EN FREESAFDELING
ZUTPHEN

Werkzaamheden
Binnen de groep draaiers en/ of frezers kun je zelfstandig
verschillende machines instellen en programmeren,Je
ondersteunt collega’s met het instellen/ programmeren van
machines

Functie-eisen
* Aantal jaren werkzaam in fijnmetaalbewerking/ ervaring

en kennis opgedaan als draaier of frezer
* MTS- of LTS metaal met enkele jaren ervaring
* Zelfstandig toch teamspeler
* Zelfstandig kunnen programmeren (ISO, FANUC)

WERKVOORBEREIDER VARSSEVELD

Werkzaamheden
Administratieve werkzaamheden (dat entry, uren staten en
afrekenstaten maken)
Telefoon 
Ondersteunend werk voor uitvoerders

Functie-eisen
Technische opleiding bij voorkeur richting
gas/water/electrisch
Goed met Word en Excel kunnen werken

MEDEWERKER P&O (24-30 UUR) DOETINCHEM

Werkzaamheden
Ondersteunende secretariële werkzaamheden voor de HR
Manager, advisering HR Manager, bijdrage aan de
ontwikkeling van het HRM- beleid.

Functie-eisen
* MBO opleiding richting P & O
* Kennis mbt arbeidsvoorwaardenen en fiscale wetgeving
* Goed kennis Word, Excel

ELECTRO MONTEURS ZUTPHEN/WEHL

Werkzaamheden
Je voert op locatie zelfstandig of in projectteamverband
elektrotechnische montage- en onderhoudswerkzaamheden
uit aan elektrotechnische en/of meet- en regeltechnische
installaties. Je bent mede verantwoordelijk voor de
veiligheid.

Functie-eisen
Technische opleiding, zoals bijvoorbeeld Elektromonteur,
MBI, EMBI, TBI, MTS (+) en dergelijke. Je hebt ervaring bij
industriële klanten. Je bent bereid te reizen en, indien het
voorkomt, zijn onregelmatige werktijden geen bezwaar. Je
bent in het bezit van het diploma VCA of bereid deze direct
te behalen. Je bent gemotiveerd om eventueel aanvullende
opleidingen te volgen.

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

GEZOCHT:

Medewerkers m/v

Om asperges te sorteren 
en in de aardbeien pluk te helpen.

Eventueel ook in de herfst 
helpen met de rozenbottelteelt.

Graag uw schriftelijke reactie of e-mail naar:

Boerderijwinkel Den 4 Akker
Familie Eskes
Kapelweg 14

7233 SC  Vierakker

Den4akker@planet.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Onze opdrachtgever, gevestigd te Doetinchem is een
productiebedrijf dat deel uitmaakt van een wereldwijd operende
onderneming. Met 160 medewerkers produceert de
onderneming hoogwaardige metaalproducten. Kenmerkend
voor de organisatie is gezamelijke verantwoordelijkheid voor
het succes en een pragmatische aanpak. 

Vanwege het voorgenomen vertrek van de huidige functionaris
zijn wij namens onze opdrachtgever op zoek naar een:

WERKVOORBEREIDER
Als Werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor een breed
scala aan operationele werkzaamheden. U bent werkzaam in
een team van 6 personen en zorgt ervoor dat de productie
gestroomlijnd verloopt. U heeft oog voor de grote lijn zonder de
details uit het oog te verliezen. Tot uw werkzaamheden behoren
o.a. het plannen van werkzaamheden op basis van
produktieplannen, uitvoeren  van maandafsluitingen, het maken
van CAM programmas voor ponsautomaten en
lasersnijmachines. Tevens bent u verantwoordelijk voor het
volgen en begeleiden van prototypes door het gehele
productieproces. 

Uw profiel:
Voor deze functie zoeken wij kandidaten die voldoen aan het
volgende profiel:

• afgeronde opleiding in een werktuigbouwkundige richting.
• tenminste een MBO/HBO werk- en denkniveau.
• affiniteit met (plaat)staalverwerking.
• ervaring in het maken van  programma’s voor ponsautomaten

en lasersnijmaschines.
• affiniteit met ERP systemen.
• goede beheersing van de Engelse en Duitse taal
• affiniteit met leidinggeven.

Bij gebleken geschiktheid volgt een dienstverband voor
onbepaalde tijd.

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Vera Nagel,
zij is te bereiken onder nummer 0575 555518. Sollicitaties kunt
u richten aan: 
Euro Planit Personeelsdiensten; Postbus 50, 7250 AB  Vorden,
of via E-mail naar v.nagel@europlanit.nl




