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‘Pa is voor mij nog altijd de adviseur
op de achtergrond. Van het ‘papier-
werk’ moet hij niets meer hebben. Met
name bij vragen op het gebied van het
uitvoeren kan ik nog altijd bij hem te-
recht’, zo zegt de 34-jarige Serge Dos-
tal. Het tijdstip dat hij het bedrijf van
zijn vader overnam, zal voor Serge
Dostal voor altijd in zijn geheugen ge-
grift blijven. Zegt hij: ‘Dat was exact
een paar maanden nadat de bouw-
fraude aan het licht kwam. De over-
heid werd gelijk voorzichtig, bang om
ooit weer met een dergelijke fraude
geconfronteerd te worden. Daar
kwam vervolgens nog eens de gemeen-
telijke herindeling bij. Het fuseren van
gemeentes heeft onherroepelijk in-
vloed op wegenbouwers en dat is ge-
bleken ook. Het heeft ons wel opdrach-
ten gekost’, zo zegt Serge Dostal. 

De jonge ondernemer besloot vervol-
gens om een aantal veranderingen in
zijn bedrijf door te voeren. Zo werd

een gedeelte van de afdeling straten-
makerij en transport afgestoten. Te
duur en te riskant, zo vond Dostal ju-
nior. In de praktijk kwam het er op
neer dat Infratechniek Dostal zich nog
meer ging toeleggen op het gebied
van riolering, grondverzet, wegverhar-
dingen e.d. Serge Dostal: ’Onze op-
drachtgevers zijn voor circa 90 pro-
cent de overheid (rijk, provincie, wa-
terschappen e.d.). Zo beginnen we bin-
nenkort bij het waterschap in Winters-
wijk aan werkzaamheden rondom het
verplaatsen van het gemaal. Ook zijn
we voor de provincie Gelderland bezig
met grondverwerking in de omgeving
van Putten en Ermelo. Daarnaast wer-
ken we ook nog, zij het kleinschalig
voor particulieren (straatwerk, asfalte-
ringen). Ook bijvoorbeeld in de agrari-
sche sector, zuurbestendig asfalteren
in voerkuilplaatsen’, zo zegt hij.

Na een wat slappe periode in de win-
termaanden, waarmee elke wegen-

bouwer heeft te maken, is Serge Dos-
tal richting nabije toekomst hoopvol
gestemd. “We hebben de komende
maanden een goed gevulde orderpor-
tefeuille, maar dat kan altijd meer
zijn. Echter, het gaat ons niet om de
kwantiteit van het werk maar in de
eerste plaats om de kwaliteit. Uitein-
delijk gaat het erom, wat blijft er on-
der aan de streep over’, zo ventileert
hij. 
Over vijf jaar viert het bedrijf het 75-ja-
rig bestaan. In 1937 werd het bedrijf
Dostal door V.J. (Vincent) Dostal opge-
richt. Vanuit de boerderij van zijn
schoonvader runde deze Vincent een
eigen stratenmakers bedrijf. Hij had
slechts de beschikking over een krui-
wagen en een stratenmakers hamer!
In de vijftiger jaren werd de eerste tril-
plaat en vrachtauto gekocht.

In 1965 werd het bedrijf versterkt met
J.J. Dostal (Jos) de vader van de huidige
directeur Ing. S.J. (Serge) Dostal. ‘Ik ver-
wacht dat we bij het jubileum in 2012
op ons vakgebied nog een rol van bete-
kenis zullen spelen, hoewel ik mij
soms wel zorgen maak om goed perso-
neel te vinden. We krijgen in ons land
gebrek aan mensen die hun boterham
met de handen verdienen, met andere
woorden een gebrek aan vakmensen’,
zo zegt Serge Dostal die thans de scep-
ter voert over een bedrijf (inclusief
Bronckhave) met in totaal 30 werkne-
mers, inclusief zijn echtgenote Josette,
die behalve als moeder van drie kinde-
ren, in het bedrijf op de administratie
mee helpt.

Verkeerstechniek Bronckhave Vorden

Serge Dostal: 'Een nieuwe loot aan de stam'!

Infratechniek Dostal aan de Onsteinseweg 20 heeft er sinds een paar jaar
een nieuwe loot aan de stam bij te weten ‘Verkeerstechniek Bronckhave
Vorden’ een afkorting van ‘Bronckhorst Handel en Verhuur’. Directeur
Serge Dostal: ‘Deze naam is ontleend aan de gemeentelijke herindeling.
Wij verhuren als bedrijf de borden voor wegwerkzaamheden, tekstbor-
den, borden voor omleidingroutes alsmede hekwerken die tijdens buurt-
straat- of volksfeesten worden gebruikt. Wij hopen in de toekomst op wat
meer opdrachten vanuit gemeentewege. Veel gemeentes hebben de mate-
rialen zelf in huis. Wat wij als Bronckhave meer kunnen bieden is behal-
ve een concurrerende prijs, ook het feit dat wij 24 uur voor de klant klaar
staan. Bijvoorbeeld op zondag overdag een evenement, zondagavond al
het materiaal weer ophalen, geen enkel probleem’, aldus Serge Dostal die
op 1 januari 2002 het bedrijf Infratechniek Dostal van zijn vader Jos over-
nam.

Serge Dostal.

In dit boek, bestaande uit 44 recepten,
krijgt u steeds de keuze: maak ik er
een culinair hoogstandje à la Jeremy
van, of blijven we met de voeten op de
vloer. Dat laatste is kenmerkend voor
de kookstijl van Ellemieke. 

Daarmee is Zus&Zo, koken op je eigen
niveau. Afhankelijk van uw kookkwa-
liteiten en de beschikbare tijd, kookt u

als Jeremy of Ellemieke. Smakelijk is
het altijd!

U kunt op twee manieren in bezit ko-
men van dit boek: of u schaft het aan
tegen de speciale Keurslager actieprijs
of u spaart voor voordeel. Sparen gaat
als volgt: bij elke besteding van ¤ 10,-
ontvangt u een stempel. Tegen inleve-
ring van een volle spaarkaart (5 stem-
pels) betaalt u slechts ¤ 4,99 voor het
boek. De winkelwaarde bedraagt ¤
19,95. 

Er ligt een spaarkaart voor u klaar in
onze winkel. Wees er snel bij, want 'op
is op'. Deze actie loopt van 3 t/m 22
maart.Zie ook de advertentie

Uniek kookboek
Samen met zus Ellemieke heeft Je-
remy Vermolen een bijzonder
kleurrijk kookboek geschreven.
Dit boek is van 3 t/m 22 maart heel
voordelig verkrijgbaar bij Keursla-
ger Vlogman.

Dan wordt er zomerkleding, positie-
kleding en speelgoed verkocht, zowel
gebruikt als nieuw. Naast het feit dat
deze jaarlijkse beurs altijd reuze gezel-

lig is, is er een ruim aanbod van leuke
en nette kleding tegen een lage prijs.
Speelgoed kan men zelfs voor een
‘prikkie’ kopen. 
De opbrengst komt voor de helft of in
zijn geheel ten goede aan de peuter-
speelzaal. Dit geld wordt gebruikt om
materialen, zoals speeltoestellen, klei
en knutselmaterialen voor de peuters
aan te schaffen. Om de beurs wat te

vernieuwen en voor iedereen nog wat
aantrekkelijker te maken, heeft de or-
ganisatie contact gezocht met de
plaatselijke winkeliers. 

Zij kunnen net als particulieren hun
kleding en speelgoed tegen een leuke
prijs aanbieden en de opbrengst voor
de helft of in zijn geheel aan de peu-
terspeelzaal schenken.

Zomerkleding en speelgoed beurs Ot en Sien
Zaterdagmorgen 8 maart wordt er
vanaf 10.00 tot 12.00 uur in de peu-
terspeelzaal Ot en Sien aan de
Kerkstraat 17, een zomerkleding-
en speelgoedbeurs gehouden.

STREEKWIJN

elke zaterdagmiddag
open van 14.00 tot 16.00 uur
info: www.wijngoedkranenburg.nl

Tel. (0575) 55 69 94

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Gld.nieuws

Gratis naar 

Kröller-Müller?

Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 

Alleen deze week:
Kilo Speklappen

€ 3.49
2 zakken Pangafilets, 

à 600 gram

€ 5.00 
a.s. Zaterdag ruilbeurs voetbalplaatjes, 

van 15.00 uur tot 17.00 uur.
a.s. Weekend Nieuw bij Plus: 

heerlijke Turkse pizza en Pide’s!!!!!!

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



Van uw
oude trouwring
maken wij een

modern sieraad.
Atelier

Henk Eggersman
Burg. Galleestraat 8, Vorden

Woensdag t/m zaterdag
10.00 tot 17.00 uur

0575-550725

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

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

Dagmenu’s
5 maart t/m 11 maart 2008 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

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

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

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 5 maart    
Mosterdsoep/ Wiener Zwiebelrostbraten met gefri-
tuurde uien, aardappelen en groente

Donderdag 6 maart
Huisgemaakte gehaktbal met aardappelpuree, jus en
rauwkostsalade/Yoghurt friss…. Met slagroom

Vrijdag 7 maart Gesloten.. 

Zaterdag 8 maart
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauw-
kostsalade/ijs met slagroom (alleen afhalen)

Maandag 10 maart Gesloten.

Dinsdag 11 maart
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente /IJs met
slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Karin Wentink
Hondenopvoeding

Puppycursus voor pups vanaf

8 weken in kleine groepjes.

Vervolgcursus, behendigheids-

baan, hulp bij probleemgedrag.

Zet alvast in je agenda: 
Open Huis op zondag 30
maart van 13.00 tot 16.00 uur
met leuke activiteiten!

Ruurloseweg 40

Zelhem (Wolfersveen)

Tel. (0314) 625183 of

(06) 25 10 33 12

www.karinwentink.nl

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 9 maart 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek, Doopdienst.
Woensdag 12 maart 19.30 uur Biddag ds. B. Neppelenbroek.

Kapel Wildenborch
Zondag 9 maart in de Wildenborcherhof 10.00 uur  mevr. Rui-
terkamp, Bathmen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 9 maart 10.00 uur ds. H.K. Wolters, Barneveld
Woensdag 12 maart in de Herv. Kerk 19.30 uur Biddag.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 9 maart 10.00 uur Zangdienst, woensdag 12 maart
19.30 uur Biddag dhr. H.J. Boon.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 9 maart 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 8 maart 17.00 uur Eucharistieviering dameskoor, zon-
dag 9 maart 10.00 uur Woord- en communieviering herenkoor.

Tandarts
8 / 9  maart G.W. Wolsink, Laren tel 0573  40 21 24
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optima-
le zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te be-
zoeken 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. Tienerafde-
ling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & Ver-
loskunde: 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 bel-
len naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openba-
re ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575)
75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet brandt,
losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een rioolver-
stopping 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 bui-
tengebied 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. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dicht-
bij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Telnr.
0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; infovorden@bi-
blotheekwestachterhoek.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 huis-
dieren. 

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

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

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 wo-
nen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Workshops op de Wilghen-
hoeve We gaan weer van
start op onze sfeervolle boer-
derij met schilderworkshops,
High Tea, sieraden en ab-
stracte beelden maken en
het bewerken van vazen tot
kunstobjecten. Ruurlo
www.wilghenhoeve.nl
Tel: 0573-452157 Email:
hl.schot@hetnet.nl

�16e voorjaar/zomer kin-
derkl.beurs in Leesten!!
Vr.14-3- 2008, 19.00-21.30
u, wijkcentrum "de Mene".
Verk.nrs à € 1,- halen op
ma.10-3 van 08.45-09.45 en
19.00-20.00 uur. Inleveren:
do.13-3 van 19.00-20.00 en
vr.14-3 van 08.30 tot 09.30
uur. Kleding vanaf maat 80
en speelgoed vanaf 9 mnd!
Ook weer de tienerhoek met
pasruimte.  Meer info:
529956/528128.

�Veilingcommissie Vorden
houdt weer een Veiling: Op
zaterdag 8 maart a.s. In rest.
De Herberg aanvang 19.00
uur. Kijkuren van 14.00 tot
17.30 uur. De opbrengst is
voor de restauratie van de
Dorpskerk.

�Veilingcommissie Vorden
houdt weer een Veiling: Op
zaterdag 8 maart a.s. In rest.
De Herberg aanvang 19.00
uur. Kijkuren van 14.00 tot
17.30 uur. De opbrengst is
voor de restauratie van de
Dorpskerk.

�VrouwenWerkgroep-
Bronckhorst organiseert 8
maart a.s. voor Wereldvrou-
wendag in zaal "den Bremer"
in Toldijk Cabaretgroep
"Hutspot" voor alle vrouwen
uit de gemeente BRONCK-
HORST aanvang 13.30 en-
tree gratis!!!!

�Runners Vorden Iedere
donderdag en zaterdag. Do.
Recreanten 18.30 uur. Do.
Gevorderden 19.45 uur. Za.
Vroege vogels 8.30 uur. Start
bij Sporthal in Vorden.
http://www.runners-vorden.nl
Tel. 0575-552827.

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

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

�

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

�Te koop: Cirkelzaag met 8
losse Widia zaagbladen.
0575-553253.

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

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�De Alchemist vertelt en ge-
speeld door Gery Groot
Zwaaftink op za. 8 maart
(20.00 uur) en zondag 9
maart (14.30 uur) in De Kra-
nenburg, Bergkappeweg 2 in
Vorden. Inl. en reserv. 0575-
556216 of
dekranenburg@planet.nl;

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

Cassisbavaroisevlaai
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger € 4,65

Weekend-knallers

Gevulde koeken 4 st € 1,95

3 meergranenbroden
€ 6,50

�PAASHAASKOSTUUMS
te huur. DS Design. Molen-
kolkweg 33, Steenderen.
0575-452001.



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

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem. Marinus J. Hesselink b.v.

grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haag- 

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. (0575) 55 32 83
of (06) 51 10 69 55

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14

STUNTPRIJS
vanaf € 749,-
���������	
��

Lochemseweg 2
7271 WD Borculo
Tel.: 0545 274521

www.ibiza-borculo.nl

INFRA ROOD
SAUNA’S

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

Alleen op afspraak.

Ik heb een prachtig mens ontmoet

Eric Hopman

16 augustus 1950 25 februari 2008

Twee jaar samen gelopen op onze levensweg.
Met kuilen en hobbels, maar ook zachte berm 
om te rusten...
Ons verbonden wetend door de liefde van en 
voor elkaar;
gedragen door de liefde van de Eeuwige,
waarin jij nu bent opgenomen.
Lieve Eric, dankjewel.

Corry Peters
Wilhelminalaan 26
7251 EN Vorden

Vleeswarenkoopje

150g Runderrookvlees
100g GRATIS palingworst

Special

Abrikozenflapje 100 gram € 1.75

Maaltijdidee

Gebraden 
gehaktbal per stuk € 1.59

Keurslagerkoopje

Shoarmapakket € 5.50

Tip van uw keurslager

Riblappen 500 gram € 4.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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Uniek kookboek 
van broer en zus

Dit kleurrijke boek - bestaande uit 44 recepten - is geschreven door
Jeremy en Ellemieke Vermolen. De winkelwaarde bedraagt € 19,95. 

Bij ons verkrijgbaar voor slechts € 9,99 óf tegen inlevering van een volle
spaarkaart én bijbetaling van € 4,99. Wees er snel bij, want ‘op is op’.

Deze actie loopt van 3 t/m 22 maart.

Dankbaar en blij zijn wij met de 
geboorte van onze dochter

Dana Johanna Gerritje

Dana is geboren op 
28 februari 2008 om 17.07 uur.

Zij weegt 4020 gram en is 52 cm lang.

Arjan en Anneke Eelderink-Ruiterkamp

Lindeseweg 22
7251 NS Vorden

tel: 0575 - 55 64 03

Hoera!
Wij zijn op 24 februari 2008 thuisgekomen 

met onze zoon

Perry
Rashid Jansen

Geboren op 30 januari 2007 in New Delhi, India

Trotse en blije ouders zijn

Sander en Marjolein Jansen
De Voornekamp 18
7251 VL  Vorden

0575 552340

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

Als de dood de schakel van het leven onderbreekt

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.

Bedroefd zijn wij door het overlijden van onze lieve
schoonzus

Gerritdina Schuerink-Verstege
weduwe van Derk Schuerink

G. Verstege-Meenink
D. Verstege-Wullink

Hengelo, 27 februari 2008

Na een periode van afnemende gezondheid is van
ons heengegaan mijn zwager en onze oom

Gerrit Jan Decanije

op de leeftijd van 79 jaar.

Onze dank gaat uit naar alle medewerkers van
De Wehme, de Thuiszorg Sensire en dr. Albers 

en dr. Tanis voor hun goede verzorging.

Uit aller naam:

Fam. Decanije

Vorden, 27 februari 2008 

Correspondentieadres: 
Galgengoorweg 7, 
7251 JC Vorden.

De afscheidsdienst en begrafenis hebben maandag
3 maart te Vorden plaatsgevonden.

Op 92-jarige leeftijd is van ons heengegaan onze
moeder, oma en omi

Aaltje te Linde-Luijmes
weduwe van Johan te Linde

* 13 augustus 1915 † 27 februari 2008

Harry te Linde
Gerda te Linde-Lijftogt
Sabine en Bert-Jan

Sjors
Susan in herinnering
Nicole en Edwin

Wij bedanken de medewerkers en de 
vrijwilligers van De Beekdelle te Vorden

voor de liefdevolle verzorging.

Vorden, De Beekdelle

Correspondentieadres:
Prins Clauslaan 14
7251 AS  Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Bij deze willen wij u graag hartelijk dankzeggen
voor uw blijken van belangstelling en medeleven na
het overlijden van mijn schoonzuster en onze lieve
tante

Gerharda (Gerda) Bargeman

Uw hartelijkheid en meeleven – in welke vorm dan
ook – heeft ons bijzonder goed gedaan. 

Mw. M. Bargeman-Klein Ikkink
Neven en nichten Bargeman en 
Brummelman

Vorden, maart 2008

De Heer is mijn Herder.

In dankbare herinnering hebben wij in de vroege
ochtend van 27 februari afscheid moeten nemen
van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Gerritdina Schuerink-Verstege

sinds 10 september 1981 weduwe van
Derk Schuerink

op de gezegende leeftijd van 86 jaar.

Gerrit Schuerink
Alie Schuerink-Bosman
Dini Groot Roessink-Schuerink
Gert Groot Roessink (in herinnering)
Derkjen Jolink-Schuerink
Herman Jolink
Henk Schuerink
Betsy Schuerink-Hiddink
Evert Schuerink
Joke Schuerink-Mellendijk

Klein- en achterkleinkinderen

februari 2008
Hengelo Gld. Zorgcentrum ,,De Bleijke’’

Correspondentieadres: 
Hengelosestraat 75, 7256 AB Keijenborg

De dienst van herdenken en de begrafenis hebben
op maandag 3 maart te Hengelo Gld. plaatsgevon-
den.

Na een periode van afnemende gezondheid  is
overleden mijn zus en onze tante

Aaltje te Linde-Luijmes           

Vorden: Mevr. J. Kettelerij-Luijmes
Ruurlo: Fam. B. Kettelerij

Steenderen: Fam. R. Kettelerij

Wij zijn gelukkig, trots en blij
jij bent een stukje van ons allebei

Geboren onze prachtige dochter en zusje

Tess
Avink

Zij is geboren op maandag 25 februari 2008,
weegt 2880 gram en 50 cm lang.

Paul, Carolyn en Rens Avink

Hackforterweg 22
7234 SH Wichmond

HOERA!

Noek
is geboren!

26 februari 2008
3895 gram - 51 cm

Erik, Martine en Tess
Hietbrink Lenselink

Prins Bernhardweg 24
7251 EH Vorden
Telefoon: 0575 - 55 42 05
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Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

Als alfahulp ben je voor sommige mensen heel erg 

belangrijk. Je zorgt namelijk voor een waardevolle 

bijdrage aan de kwaliteit van hun leven.

Soms heel simpel door een leuk gesprek. Of omdat je 

belangrijke dingen signaleert (bijvoorbeeld of iemand 

nog wel genoeg eten in huis heeft of dat de planten wel 

regelmatig water krijgen). En ja, natuurlijk ook door het 

huis schoon te houden.

Heel dankbaar werk dus, waarvoor je enorm veel 

terugkrijgt. Zoals veel vrijheid, want je bent in feite je 

eigen baas. En natuurlijk een aantrekkelijke verdienste.

Maar vooral veel dankbaarheid van je eigen klanten.

En die laten dat, net zoals mevrouw Ekkelboom, meestal 

op een heel eigen manier merken. Op zulke momenten 

weet je precies waar je het allemaal voor doet.

Ook alfahulp worden? Ben je één of meerdere 

ochtenden of middagen beschikbaar (bijvoorbeeld tijdens 

de schooluren van je kinderen)? En ben je 17 jaar of ouder? 

Kom dan naar één van onze informatiebijeenkomsten.

Ook 50-plussers zijn van harte welkom. Op onze website

www.alfahulpworden.nl vind je alle informatie.

Alfahulp bij mevrouw Ekkelboom. 
Nergens krijg je zoveel terug.

Speciaal voor jou.
Omdat je me altijd 

zoveel warmte geeft.

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

GRATIS SMURF BIJ ELKE € 15,-

JACHTBITTER

fles 1 liter                   van 13.49 voor1099

ALLE APPELSIENTJE
PRODUCTEN
o.a. Dubbeldrank sin-perz
3 pakken à liter van 3.27

voor 2.17

2+1 G2+1 G RRAATTIISS

ELSTAR
1.5 kg

nu 1.39

WILD PIG
Franse wijnen
alle varianten

3 flessen à 0.75 liter van 14.97
voor9.98

3 H3 HAALELEN 2 BN 2 BEETTAALELENN

KNORR DROGE
MIXEN
o.a. mix voor macaroni
3 zakjes à 47 gram

van 2.10 voor 1.39

2+1 G2+1 G RRAATTIISS

DIEPVRIES
OPRUIMING

Div. artikelen nu 1.00

OOP = OP = OPP

RIB-HAAS 
KARBONADE
kg

nu 5.49
U KU KUU NNT BT B IJ OIJ O NNS NS N OO G 3 WG 3 WEE KKEE N N 

SSPPAARR EE N VN VOO OO R ER E EE N DN D EE KKBB EE DD OOVVEE RRTTRR EE K!K!

Familiedrukwerk

Handelsdrukwerk

Geboortekaarten

Folders

Huwelijkskaarten

Boeken

Uitnodigingskaarten

Flyers

Dankbetuigingen

Briefpapier

Verenigingsdrukwerk

Visitekaarten

Offset-drukken

Enveloppen

Digitaal drukken

Kranten

Printen

Tijdschriften

Ontwerp

Posters

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Hoofdvestiging

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit



1 Tuunte Fashion

2 Bruna

3 Giesen Schoenmode

5 Sfeer van Josephine

6 Meeks Meubelen

7 MD Meubelen

8 Kadoshop Sueters

10 Roosenstein Quality Wear

11 Anthony’s Country Store

12 Visser Mode

13 MM Arts

14 Fashion Corner

15 Helmink Meubelen

16 Dutch PC Electronics

17 Fixet Barendsen

18 Siemerink Juwelier

19 Etos Barendsen

20 Yvonne’s Jeugdmode

De Vordense ondernemers:

VordenVorden
9 maart 2008 van 12.00 tot 17.00 uur.
KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in
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Op koopzondag 9 maart
presenteren wij u de
Visser Mode Flitsen. 

Acht mannequins showen u
op informele wijze de nieuwe
mode van o.a. Expresso, EDC,

Esprit, Mexx, Sandwich,
Bandolera, Just B.
en nog veel meer.

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

KOOPZONDAG
met modeflitsen

9 MAART

Shows om
13.00, 14.00, 15.00

en 16.00 uur.

www.gero.nl

De Gero inruilactie is geldig tot en met 11 mei 2008 en geldt voor de vastgestelde actiemodellen. 
Ga voor meer informatie langs bij uw Gero-dealer

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

mode voor het héle gezin
Raadhuisstraat 2 Vorden, tel. (0575) 55 21 24

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

Nieuw
VOORJAARSCOLLECTIE 2008
kom kijken op zondag 9 maart

Girls
dept, mogul, only,
freeman t. porter, 
g-star, pepe

Boys
g-star, pepe

scotch & soda, 
pall-mall, relakz



De tijd van alleen maar wegen en meten is voorbij

Rondleidingen provinciehuis
Op 21 april beginnen we weer met de 

maandelijkse rondleidingen door 

Clemens Cornielje, commissaris van de 

Koningin. Wie wil deelnemen kan zich 

opgeven op het internet (gelderland.nl), 

de Open dag van 19 maart of bij Yvonne 

van Brink T (026) 35 99 007, 

y.van.brink@prv.gelderland.nl

Gld.nieuws
Informatie voor de inwoners van de provincie Gelderland

Er zijn 31 vervuilde terreinen van gasfabrieken in 
Gelderland. De provincie werkt met gemeenten en Nuon 
samen om daar iets aan te doen en er iets van te maken.

door Christien Visser

Nieuwe gespreksmethode op consultatiebureaus regio Arnhem

‘Veel meer problemen boven tafel’

‘Hoe bevalt het je nou om moeder te 

zijn? Is het je meegevallen?’, vraagt wijk-

verpleegkundige Margriet Havinga aan 

de moeder van de twee maanden oude 

Femke. ‘Hm, jeetje’, antwoordt ze. ‘Hoe 

zeg je dat nou? Het is heftig. Heel leuk 

ook. Maar het gooit ons hele leven op 

de kop. Femke is driftig en dat heeft ze 

niet van een vreemde. Ik wist het wel 

van mezelf. Ik kan me nu voorstellen dat 

mensen zeggen: ‘ik kan haar wel boven 

het trapgat hangen’.

’Margriet knikt begrijpend en vraagt 

of ze wel voldoende steun in haar om-

geving heeft. Dat blijkt zeker het geval. 

Vooral de vriendin om de hoek, met ook 

net haar eerste kindje, is belangrijk. 

Maar ook ouders en schoonouders wo-

nen in de buurt. Geen reden tot zorg dus 

en de rest van het consult gaat op aan 

informatie over de buikligging en het 

geven van inentingen. 

Als haar spreekkamer even leeg is, 

vertelt Havinga dat deze expliciete aan-

dacht voor de  thuissituatie een onder-

deel is van de nieuwe gespreksmethode 

Samen Starten van het consultatiebu-

reau in Velp. De methode is ontwikkeld 

door TNO in samenwerking met de 

Universiteit van Amsterdam en bedoeld 

om eventuele problemen in de opvoe-

ding vroeg te signaleren.’ Toen ik die 

vragenlijst zag dacht ik eigenlijk:

’wat stelt dat nou voor’. Maar ik ben er 

verbaasd over hoeveel meer problemen 

boven tafel komen. 

Vroeger had ik ook wel eens het idee 

dat er wat aan de hand was, maar je 

kon alleen iets doen als mensen zelf 

hulp zochten’, vertelt ze. ‘Nu kan ik 

eerder zelf actie ondernemen en door-

verwijzen naar maatschappelijk werk 

of een gezinscoach’. Havinga volgde een 

videotraining om de methode op een 

natuurlijke manier in haar spreekuur 

toe te passen en bezoekt jaarlijks een 

opfriscursus. Ze is zo enthousiast dat 

ze ook de cursus voor gezinscoach heeft 

gevolgd, die uit het project voortvloeit. 

Ze begeleidt nu vier gezinnen.

Steun starters op woning-
markt Gelderland
Het vinden van een woning is voor veel 

starters een probleem. Er zijn te weinig 

betaalbare woningen en de vraag is 

groot. De provincie Gelderland stimuleert 

de bouw van betaalbare woningen en 

stelt 1,7 miljoen euro beschikbaar voor 

leningen. De starterslening overbrugt het 

verschil tussen de aankoopkosten van 

een woning en het bedrag dat de starter 

maximaal kan lenen volgens de normen 

van de Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG). De gemeente en SVn bieden haar 

aan als aanvulling op de eerste hypotheek 

van de startende koper. In Gelderland 

doen circa 20 gemeenten mee met de 

deze regeling. Kijk op de website van de 

gemeente of op svn.nl of u ervoor in aan-

merking komt.

Margriet Havinga: 'Eerder zelf actie ondernemen en doorverwijzen' (Foto en interview staan los van elkaar)

Het consultatiebureau in Velp is een van 

de eerste die volgens de methode Samen 

Starten werkt. De gemeente Rheden 

heeft samen met Breda en Maastricht in 

2005 meegedaan met de ontwikkeling 

ervan. De resultaten worden nog voor 

een promotie uitgewerkt, maar zijn 

zo positief dat de Stichting Thuiszorg 

Midden-Gelderland er een vervolg aan 

wilde geven. ‘Het probleem is dat veel 

gemeenten waar de consultatiebureaus 

onder vallen wel mee willen werken, 

maar ze hebben geen geld voor de 

opleiding,’ aldus Monique Römkens, 

manager Jeugdgezondheidszorg 

bij de thuiszorg. Zij stapte naar de 

provincie Gelderland en vroeg of die de 

scholingskosten voor haar rekening wilde 

nemen. Consultatiebureaus in bijna elf 

gemeenten in de regio Arnhem werken 

volgens de nieuwe methode. Römkens: 

‘Het is hard nodig wantconsultatiebureaus 

zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om 

problemen vroeg op te sporen. Wij zien 

99 % van de zuigelingen in Nederland.  

Vroeger ging het om de lichamelijke 

ontwikkeling van een kind, maar later 

kwam daar de sociaal-emotionele 

ontwikkeling bij. 

Anno 2008 zien we meer aandacht 

voor de opvoedsituatie. De sociale 

structuur is in de afgelopen 25 jaar fl ink 

afgebrokkeld. Veel jonge moeders zijn 

eenzaam. De kunst is om het spreekuur 

zo veilig te maken dat ouders iets durven 

te vertellen. Hoe eerder je kan helpen, 

hoe beter.’ Beleidsmedewerker Dick 

Brethouwer van de provincie Gelderland 

vertelt dat dit precies de reden is 

waarom de provincie Samen Starten 

belangrijk vindt en er de laatste twee jaar  

€200.000,- subsidie in heeft gestoken. 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor 

de consultatiebureaus en als provincie 

stimuleren wij dat zij volgens deze 

methode werken.’

‘Vroeg-signalering is essentieel voor het 

gezin zelf en ook voor de hulpverlening. 

Die hoeft dan veel minder ingrijpend 

en kostbaar te zijn. De andere kant van 

de medaille is wel dat er tijdelijk juist 

een grotere vraag naar bijvoorbeeld het 

maatschappelijk werk komt of wellicht 

een toestroom bij Bureau Jeugdzorg. Want 

als je problemen signaleert, dan zul je er 

ook iets aan moeten doen.’ 



Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt 

Voor alle vragen en informatie: 

Alco Adema van de Publieksdesk 

T (026) 359 90 00, Markt 11, 

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. 

www.gelderland.nl, post@gelderland.nl
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POLITIEKE AGENDA

SPREEKUUR GEDEPUTEERDEN

SANERING

Als het heel warm weer is, ziet Mat-

thea Boer soms zwarte smurrie uit de 

grond komen. Maar verder is ze tevre-

den op haar plekje op het terrein van de 

gasfabriek in Ede. ‘De wormen zien er 

normaal uit.’

Al drie jaar woont ze hier met haar 

man als antikraakwacht. Maar niet 

lang meer, want de sanering gaat be-

ginnen. Een meter diepe laag met teer 

en cyanide vervuilde grond wordt afge-

voerd. Haar woning, die vastzit aan het 

voormalige zuiveringshuis, moet tegen 

de vlakte. En ook de planten, strui-

ken en bomen gaan weg. ‘Ze staan nu 

eenmaal met hun wortels in vervuilde 

grond’, vertelt projectmanager Dirk 

Janssen van de gemeente Ede.

Het zuiveringshuis blijft overeind, net 

als de in 1904 gebouwde gasfabriek, het 

kantoor en de oude directiewoning. In 

de laatste zit een makelaarskantoor. 

Deze gebouwen zijn aangewezen als 

rijksmonument. Eigenaar van het 

grootste deel van het terrein, Nuon, 

verkoopt dit stuk grond straks aan de 

gemeente, die het op haar beurt aan 

een projectontwikkelaar overdoet. In 

de monumentale gebouwen komen 

appartementen. Erachter verrijzen 

veertig nieuwbouwwoningen. De 

inrichting van het openbaar groen 

gebeurt in nauw overleg met de omwo-

nenden, vertelt Janssen. Die zagen hier 

graag een park, maar dat maakt de 

verandering niet rendabel. De sanering 

kost naar schatting 3,8 miljoen. De 

gemeente, Nuon, het Rijk en de pro-

vincie betalen de kosten. Niet alleen 

in Ede start de sanering van het oude 

gas fabrieksterrein dit jaar. 

Ook  Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Bar-

neveld, Doetinchem, Hattem, Lochem, 

Nijkerk, Nijmegen en Putten zijn bezig 

met de voorbereidingen.

’De wormen zien er normaal uit’

Een eeuw lang gas uit fabrieken

Oude gasfabrieken bieden ruimte voor woningbouw

Verschillende andere terreinen zijn al 

verder. In Velp bijvoorbeeld verrijzen 126 

woningen en ook Elburg en Scherpenzeel 

hebben de sanering grotendeels achter de 

rug. ‘Het begint goed op gang te komen’,

vertelt Guusje van Leeuwen van de pro-

vincie. Van Leeuwen is projectleider van 

het Programma Gelderse gasfabrieken. 

Zij helpt een gemeente bij het opzetten 

en uitvoeren van ontwikkelings- en s

aneringsplannen. Er zijn 31 vervuilde gas-

fabrieksterreinen in Gelderland. In 2005 

kwam de provincie met de 25 betrokken 

gemeenten en de Nuon overeen wie wat 

zou betalen en dat de terreinen een 

nieuwe toekomst krijgen. 

Het programma loopt tot 2015. De totale 

kosten bedragen zestig miljoen. Het 

Rijk betaalt een derde, de rest wordt op-

gebracht door gemeenten, de Nuon of een 

andere eigenaar en de provincie.  

De vervuiling stond ontwikkelingen 

jarenlang in de weg. Gemeenten hadden 

vaak wel plannen, vooral voor woning-

bouw, legt Van Leeuwen uit, maar de 

sanering kostte te veel geld. ‘Sommige 

plaatsen gingen wel aan de slag. 

Harderwijk bijvoorbeeld saneerde de 

boel in de jaren tachtig en bouwde er een 

nieuw gemeentehuis.’ 

Ook Renkum en Rheden zijn klaar. 

Brummen, Doesburg, Groenlo, Dieren, 

Winterswijk en Zutphen zitten in de 

afrondende fase. De overige terreinen 

komen tussen 2010 en 2015 aan de beurt. 

Tot na de tweede wereldoorlog voorzagen 

gasfabrieken een eeuw lang huishou-

dens van gas. Het ontstond door kolen te 

verhitten. Het met cyanide vervuilde gas 

werd door zuiverhuizen geblazen waar 

oer in zat, ijzerhoudende stukken aarde. 

De cyanide hechtte zich aan de oer. Het 

gas werd vervolgens in grote gashou-

ders opgeslagen en via een leidingennet 

naar de gebruikers gevoerd.  De teer die 

vrijkwam bij het verhitten van de kolen, 

werd opgevangen in teerkelders. Die 

lekten nog wel eens. De stukken oer waar 

cyanide aan zat, werden buiten op het 

terrein afgespoeld en opnieuw gebruikt. 

De cyanide kon zo in de grond en het 

grondwater terechtkomen. Toen bleek dat 

Nederland flinke voorraden aardgas had, 

kwam er een aardgasnet en werd iedereen 

daarop aangesloten. Gashouders gingen 

tegen de vlakte, andere gebouwen bleven 

vaak staan. 

Oude prent van de gasfabriek in Apeldoorn, aquarel van J.O. van de Vegte, oud-gemeentearchivaris van Apeldoorn

door Monique Bloeme

Paasevenementen zie VVV-agenda

1 Ierse avond (muziek) ‘s-Heerenberg

4 Folkloristische middag Neede

8 Proeverij met muziek en cabaret Heurne

8 Uitwisselings-motorcross Lochem

9 4e Singer Song festival Almen

9 Acht kastelen mini-marathon Vorden

12 Volksdansfestival Wijchen

13 Open bowlingtoernooi Winterswijk

14 Kunst- en Antiekbeurs Doorwerth

15 Achterhoekse Avond Vragender

15 Excursie Watervogels Winterswijk

15 An evening with the Blues Tiel

15/16    Ooievaarstocht Gorssel

16 Lammetjesdag Loenen

20 Inloopavond voor vrouwen Zelhem

23 IVN-Fietstocht Zutphen

29 Clubcross Harfsen

30 Paddentrek Ede

Vergadering Provinciale Staten 

woensdag 19 maart om 10.00 uur in 

provinciehuis, Markt 11

Commissievergadering

woensdag 9 april 2008 

•  Landelijk Gebied en Water

 Commissiezaal provinciehuis, 

Markt 11, 09.30 uur 

•  Jeugd, Gezin, Zorg, Welzijn en Cultuur

 Commissiezaal provinciehuis, 

Markt 11, 14.00 uur

•  Mobiliteit en Economische Zaken

Statenzaal, provinciehuis, Markt 11, 14.00 uur

•  Algemeen Bestuur en Financiën

Commissiezaal provinciehuis, 

Markt 11, 17.30 uur 

Gemeentebezoeken

commissaris van de Koningin

13 maart Millingen aan de Rijn, 

27 maart Duiven 

Hans Esmeijer, T (026) 359 94 22 

j.esmeijer@gs.gelderland.nl

Op afspraak

Marijke van Haaren, T (026) 359 90 96 

m.van.haaren@gs.gelderland.nl 

maandag van 9.00 tot 10.00 uur 

Harry Kee  reweer, T (026) 359 94 26

h.keereweer@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Annelies van der Kolk, T (026) 359 94 23

a.vander.kolk@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.15 tot 9.15 uur

Theo Peters, T (026) 359 90 98

t.peters@gs.gelderland.nl 

dinsdag van 8.00 tot 9.00 uur

Co Verdaas, T (026) 359 94 21

j.verdaas@gs.gelderland.nl 

Op afspraak

Prijsvraag
De vraag voor deze maand is: Welke 

chemische, giftige stof kwam in het 

grondwater terecht door het verhitten van 

kolen voor de bereiding van gas? Stuur je 

antwoord voor 21 maart naar de provincie 

Gelderland, t.a.v. Ingrid Koch, Antwoord-

nummer 411, 6800 WC ARNHEM. Een 

postzegel is niet nodig. Eén inzending per 

naam en adres. Uit de inzenders van het 

juiste antwoord trekken we een winnaar. 

De prijs: gratis toegang voor vijf personen 

(plus auto) tot het Kröller-Müller Museum 

en het nationale park de Hoge Veluwe.

De vraag in februari  was: Wat is een 

‘wikiplanner’? Het antwoord is: een fi ets-

routeplanner. De winnaar is P. de Ridder 

uit Apeldoorn.  Van harte gefeliciteerd!

Dirk Jansen: 'Het gaat nu eenmaal om vervuilde grond'
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Beter bewegen is een van de motto’s van de 21ste eeuw. Iedereen
wil wel, maar om het te doen is toch vaak lastig. Nog heel even
en het zwembad wordt weer gevuld met helder water. Wat is er
fijner dan een paar baantjes zwemmen in een mooi buitenbad
zoals dat van Vorden? Wist u dat we vier dagen in de week vóór
7 uur open gaan, zodat u voor dat u naar uw werk gaat nog een
paar baantjes kunt zwemmen?  Ook na de ”vroege vogels” is er
meer dan genoeg ruimte om uw conditie op pijl te houden,  te
genieten van het zonnetje en het schone water en wellicht is er
tijd voor een kop koffie.

Door middel van deze Plonskrant willen we u graag informeren
over de voorverkoop van abonnementen, de zwemlessen en de
activiteiten die u deze zomer kunt verwachten.

Mede namens de  zwembadbestuurders, Joke Wullink, Meta van
Arkel, Marja Westervoorde, Ton van Vleuten, Harry Mombarg,
Henk Vriend en Martin Gabriël heet ik u vanaf 27 april weer van
harte welkom!

Timme Koster

D e  t a r i e v e n  v o o r  2 0 0 8

De voorverkooptarieven zijn alleen geldig bij ontvangst van uw
machtiging vóór 11 april a.s. (of bij betaling op de voorverkoop-
dag).

Voorverkoop Seizoensprijs

Combinatie abonnement, 1e volwassene € 45,00 € 52,00 
2e volwassene € 27,00 € 32,00 
Kind 3 tot 18 jaar € 20,00 € 23,00 

Seizoenabonnement, Kind 3 tot 18 jaar € 30,00 € 35,00 
Volwassene € 45,00 € 52,00 
65+ € 41,00 € 46,00 

Zwemleskaart hele seizoen Diploma A € 140,00 
(incl. lessen, diploma, douchen) Diploma B / C € 75,00 

Speciale diploma’s € 52,00 
Entreekaart Kind 3 tot 18 jaar € 2,50 

Volwassene € 3,00 
Avondkaart na 18.00 u. € 2,30 
10-badenkaart Kind 3 tot 18 jaar € 22,00 

Volwassene € 27,00 
Golfbaan Kind 3 tot 18 jaar € 1,00 

Volwassene € 2,00 
Groepskaart (min. 25 personen) p.p. € 2,30 

Voordelige voorverkooptarieven

U kunt abonnementen voor het komende seizoen op de volgen-
de manier bestellen: knip het bestelformulier (op de vorige pagi-
na van deze krant) uit. Vul uw wensen in en lever het formulier
in, aangevuld met een originele pasfoto (op achterzijde voorzien
van naam en geboortedatum) van elke persoon waar de seizoen-
skaart voor bestemd is. Heeft u al eerder een pasfoto ingeleverd,
dan is dat voor dit seizoen niet nodig. Denkt u echter dat we u
niet meer herkennen op de oude pasfoto stuur dan een nieuwe
mee.

- inleveren tijdens de voorverkoopdag (19 maart) alléén voor

contante betalingen.

- deponeren in de brievenbus van het zwembad

- of opsturen naar: “In de Dennen”, Oude Zutphenseweg 7,

7251 JX Vorden

Uw abonnement ligt dan vanaf 27 april klaar aan de kassa van
het zwembad.
Bestel-/inschrijfformulieren voor abonnementen en zwemles-
sen, zijn ook te vinden op onze website (www.zwembad-inde-
dennen.nl). 
Via de eenmalige machtiging neemt u ons veel werk uit handen
Vult u de machtiging in, dan leveren wij deze in bij de bank. De
bank schrijft het bedrag keurig van de door u opgegeven reke-
ning af.

Voorverkoop datum: woensdag 19 maart
14.00 – 17.00 uur en 19.00 – 20.00 uur op het zwembad

Waterpolo

Regelmatig werd er afgelopen zomer gesproken
over de oude polovereniging Vorden '64. "Mis-
schien is het wel leuk om weer eens een balle-
tje te gooien".
Het zou dus erg leuk zijn als we op 27 april (openingsdag) een
vriendschappelijke wedstrijd kunnen spelen. Wie speelt er mee
tegen de heren van Almen? Dus dames en heren van Vorden '64
bel je oude teamgenoten op en stuur ons dan snel een mail.

B e l a n g r i j k e  d a t a

Opening zwembad: zondag 27 april (Entree gratis)
Sluiting zwembad: zondag 7 september
Start zwemlessen: dinsdag 6 mei

Openingstijden:
maandag 13.00 – 20.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 – 20.00 u.
zaterdag en zondag 12.00 – 17.00 u.

Afwijkende openingstijden in de laatste week (1 t/m 7 september): 
maandag 14.00 – 19.00 u.
dinsdag t/m vrijdag 07.00 – 10.00 u
14.00 – 19.00 u.
zaterdag en zondag 12.00 -  17.00 u

Op Koninginnedag, Hemelvaartsdag (1 mei) en 2e Pinksterdag
(12 mei) is het bad open als op zondag.
Bij bijzonder mooi weer heeft het bad aangepaste openingstij-
den die in het bad (of op de voicemail) en op onze website wor-
den aangekondigd.

D e  z w e m l e s s e n

Het is van groot belang dat kinderen goed kunnen zwemmen.
In zwembad termen noemen we dit zwemveilig. Wij noemen
een kind zwemveilig als hij/zij minimaal de diploma’s  A, B en C
behaald heeft. Uw kind is bij ons welkom voor de zwemlessen
voor het A diploma vanaf 5 jaar. (Aangezien het animo vorig jaar
weer erg hoog was zullen dit jaar de kinderen die op 11 april
nog geen 5 jaar zijn niet worden opgenomen in de zwemles).

Let op!!! De opgave voor de zwemles loopt dit jaar tot 11 april en
niet tot het begin van het seizoen. Hierdoor kunnen wij u eerder
berichten welke tijd u kind op de les verwacht wordt.

Daarnaast hebben we voor de zwemliefhebbers de speciale di-
ploma’s:
Zwemvaardigheid, Snorkelen, Survivalzwemmen, Aquasportief
voor Kids, Vinzwemmen, Plankspringen en Wereldzwemsla-
gen. Deze laatste twee zijn nieuw dit jaar. 

Wereld zwemslagen
Bij dit diploma leer je de zwemslagen die over de hele wereld ge-
zwommen worden. Een nieuw diploma van de NRZ-NPZ en dus
een leuke uitdaging voor alle zwemmers die verder alle diplo-
ma’s al hebben.

Plankspringen
Op veler verzoek willen we dit jaar ook het diploma planksprin-
gen weer gaan geven. Voor dit diploma moet je verschillende
sprongen, van de kant en van de duikplank, leren. 
Wil je meer informatie over de diploma’s kijk dan op de websi-
te bij zwemles.
Om deel te nemen aan de zwemlessen moeten de kinderen
minimaal 5 jaar zijn. 

Lestijden 
Diploma A: ma., di., do. en vr. middag (15.30 - ± 18.00 u.)
Diploma B / C: ma. (vanaf 16.00 u.)

en zaterdag ochtend (vanaf 9.00 u.)

Let op!! Speciale diploma’s gaan alleen door bij voldoende
animo. 

Volwassen zwemtraining
Afgelopen jaar was het een succes. Veel volwassenen hebben af-
gelopen zomer heerlijk gezwommen. Een groot deel van de
groep heeft zelfs het C diploma gehaald. Wij vonden het ook erg
leuk en geven graag nog een jaar deze zwemtraining. Dus wilt u
net zo goed leren zwemmen als uw kinderen of wilt u graag bijv.
een betere borstcrawl zwemmen en de samengestelde rugslag
oefenen schrijf u dan in voor de volwassen zwemtraining.

Duikcursussen
In de waterwereld is ook onder water weer veel te beleven. De ge-
hele zomer zullen er door Big Bubbles uit Zutphen duiklessen
verzorgd worden bij ons in het zwembad. Zowel kinderen als vol-
wassenen kunnen hier aan deelnemen.

B e t a l i n g  v a n  z w e m l e s s e n

Allereerst moet er voor het kind een abonnement gekocht wor-
den. Daarnaast gelden voor de leskaarten de volgende tarieven:
• Diploma A: € 140,- (4x per week, 30 minuten)
• Diploma B / C: € 75,- (2x per week, 30 minuten)
• Speciale diploma’s: € 52,- (1x per week, 45 minuten)

Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de zwemlessen
(pin betalingen niet mogelijk). Neem je abonnement mee!

Informatie over de zwemlessen is te vinden op de website en zal
gedurende het seizoen bij de entree van het zwembad hangen.

m a a n d a g  16  t / m  v r i j d a g  2 0  j u n i

Zwem4daagse
Van maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni houden we voor de
34ste keer de Zwemvierdaagse. Naast natuurlijk de bekende
baantjes wordt het een week vol activiteiten en gezelligheid.
Welke activiteiten we organiseren zullen we bekend maken op
de website en natuurlijk bij de ingang van het zwembad.

Aanvangstijden: ma. 16 juni: 18.30 – 20.00 uur
di. 17 juni t/m vr. 20 juni: ’s ochtends 7.00 -
10.00 uur of 18.30 – 20.00 uur

Kosten: € 3,50

Bent u benieuwd? Kom dan op 27 april een kijkje nemen!! (de en-
tree is dan overigens gratis).

www.zwembad-indedennen.nl

Heeft u onze website al bezocht? 
Op www.zwembad-indedennen.nl vindt u informatie over
onder andere de voorverkoop van abonnementen, zwemles,
(extra) openingstijden, bijzondere activiteiten, tarieven en
een stukje geschiedenis. Ook kunt u hier het aanvraagformu-
lier voor abonnementen downloaden en/of het inschrijffor-
mulier voor de zwemlessen invullen!

Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen”
Oude Zutphenseweg 7 
7251 JX  Vorden 
0575-551203
www.zwembad-indedennen.nl
info@zwembad-indedennen

H e m e l v a a r t s d a g  1  m e i

Het Hemelvaart
Grasvolley Toernooi

Zonneweide van het zwembad • 13.00 - 17.00 uur

In een volleybaldorp als Vorden mag een grastoernooi niet
ontbreken. Vorig jaar kon het vanwege het slechte weer niet
door gaan, maar dit jaar willen we het opnieuw proberen. Het
Hemelvaart grasvolley toernooi wordt georganiseerd op 1 mei
op de zonneweide van het zwembad. 
Iedereen kan meedoen. Stuur een mail naar het zwembad
met jullie team en ontvang van ons het wedstrijdschema voor
een gezellige en sportieve dag.

OPENING ZWEMBAD 27 APRIL • GRATIS ENTREE !



Hij heette de vele genodigden
van harte welkom, onder wie
wethouder AB Boers, verant-
woordelijk voor het ouderenbe-
leid binnen de gemeente Bronck-
horst en Dick Heinen uit Warns-
veld, namens het gewestbestuur
PCOB Gelderland. Hij bedankt de
Rabobank Achterhoek Noord
voor hun financiële bijdrage
voor dit jubileum.
Hierna hield 2e voorzitter Jan Ol-
thaar een historische terugblik.
Naast het 1e bestuur te hebben
vermeld ging hij in op de groei
van de afdeling, die nu ca. 180 le-
den telt.

Bij de belangenbehartiging voor
de leden adviseert hij de politiek
en de landelijke Ouderenbonden
op het feit dat binnen enkele ja-
ren de aftrek voor buitengewone
uitgaven (ziektekosten) komt te
vervallen. Dit is een slechte zaak
voor deze doelgroep.

Hierna volgt het eerste optreden
van de Marattenband uit Henge-
lo (Gld.) , bestaande uit 12 perso-
nen met playback gezongen lie-
deren uit de jaren 50-60.
Een marat is een rare of gekke
beweging. Deze band wist met
deze liedjes uit de oude doos, zo-

als Costa del Sol,  Barcelona en
Mexico, het publiek goed te
amuseren.
Hierna hield wethouder Ab
Boers een toespraak en wees op
de belangenbehartiging door de
Ouderenbonden op de terreinen
van wonen, welzijn ,zorg en mo-
biliteit.
Binnenkort komt de Woonvisie
Bronckhorst in de inspraak en
de Verkeers- en Vervoersplannen.
Hij heeft een constructief over-
leg met het Seniorenconvent,
die de belangenbehartiging van
de afdelingen van de Ouderen-
bonden voor zijn rekening
neemt. Dit Seniorenconvent
staat ook onder leiding van onze
voorzitter Fred Midden.
Hij wijst nog op de komst van ba-
byboomers, die anders zijn dan
de huidige generatie ouderen.

Hij overhandigt de felicitaties
aan de jubilerende afdeling.

Daarna komt Dick Heinen als ge-
westbestuurder aan het woord.
Hij feliciteert deze afdeling van
harte, waar hij trots op is, die in
korte tijd in ledenaantal is ver-
dubbeld.
Wij moeten volgens hem onze
zegeningen tellen, vanwege de
goede gezondheidszorg en het
goede Pensioenstelsel. Vergrij-
zing is geen problematiek  maar
een zegen.
Er zijn veel kwetsbaren onder de
ouderen, met name die allen
AOW ontvangen en een klein
pensioen. Daarom is nog steeds
een goede belangenbehartiging
voor deze doelgroep noodzake-
lijk. Dit maakt het noodzakelijk
dat goed naar de achterban
wordt geluisterd.
Na de pauze, waar wordt getrak-
teerd op een drankje en een hap-
je, volgt het 2e optreden van de
Marattenband, verkleed als boer-
tjes van binnenste buiten.
In deze ronde volgen als de klas-
sieke polka, paarse postpapier,
biej miej op de boerderieje. Het
laatste lied sprak boekdelen, nl.:
"Het leven wordt minder zwaar,
als je wat doet voor elkaar. De
voorzitter is de tolk van de aan-
wezigen als hij deze band be-
dankt voor haar sprankelend op-
treden.
Met het gezamenlijk zingen van
"Dankt, dankt nu allen God"
wordt deze geslaagde bijeen-
komst waardig afgesloten. Hier-
na volgt nog een gezellig samen-
zijn met een hapje en een drank-
je.

Het jubilerende bestuur kan te-
rugzien op een in alle opzichten
geslaagd jubileum.

PCOB afdeling Vorden viert waardig
jubileum!

Voorzitter Fred Midden uit Hengelo (Gld.) heet de vele aanwezi-
gen op dit jubileum van de 20 jaar jonge vereniging van harte
welkom. De grote zaal van het Dorpscentrum was goed gevuld.
Hij begon met de meditatie "Ik wil God nu voelen en ging daar-
na voor in gebed".

Het jubilerende bestuur met v.l.n.r.: Jan Olthaar, Fred Midden, Gerda Wullink, Gerrit Brummelman, Johan Bobbink en
Gerrit Roseboom.

DE BACKDOOR BLUESBAND
De basis voor deze band werd rond 1998 gelegd, toen een
aantal ervaren mensen in de Apeldoornse bluesscene be-
sloten met elkaar te gaan spelen. Sinds die tijd zijn er wel
wisselingen geweest in de samenstelling van de BBB,
maar het trio Hemmy Fokkens, Theo Wagemans en Dick
Timan bleef de vaste kern van deze band. In 2002 kwam
Marq van Mazijk de band versterken. 

Het repertoire van de BBB bevat pure bluesklassiekers, zo-
als nummers van Albert King, Buddy Guy en  John Lee
Hooker, maar ook rock en bluesy nummers van o.a. Clap-
ton, The Doors, The Eagles, The Stones en het hardere
werk van Gary Moore. Kortom: een bluesband met ballen!

Gitaar en vocals: Theo Wagemans
Keyboard en vocals: Marq van Mazijk
Drums: Hemmy Fokkens
Basgitaar: Dick Timan
Gitaar en mondharp: Rolph Weigand
Contact:backdoorbluesband@planet.nl

Bluesband met ballen
Zaterdag 8 maart treedt de Backdoor Bluesband op
in café 't Proathuus in Linde. De avond begint om
21.00 uur, de entree is gratis.

Inschrijfformulier zwemlessen seizoen 2008 

Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” 
Oude Zutphenseweg 7   
7251 JX  Vorden    info@zwembad-indedennen.nl 
0575-551203     www.zwembad-indedennen.nl

Het komende seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het verwarmde 
openluchtbad “In de Dennen” te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het Zwem-ABC 
en de speciale zwemdiploma’s. Gestart wordt vanaf dinsdag 6 mei 2008.

Naam: _____________________________________________________________  

Voornaam: ____________________________________________________   M/V 

Adres: _____________________________________________________________  

Postcode / Woonplaats: _______________________________________________  

Emailadres: ________________________________________________________  

Tel. nr.: _____________________ 

Geboortedatum: ______________(Op 11 april minimaal 5 jaar) 

Wil graag deelnemen aan de volgende lessen: 

Diploma A:           € 140,- (4x per week, 30 minuten) 
Diploma B:           €   75,- (2x per week, 30 minuten) 
Diploma C:           €   75,- (2x per week, 30 minuten) 

Zwemtraining volwassenen     €  75,- (1x per week, 60 minuten) 

Zwemvaardigheid:        Speciale diploma’s alleen bij  
Snorkelen:           voldoende animo en allemaal: 
Survival:           €   52,- (1x per week, 45 minuten) 
Aquasportief voor Kids: 
Vinzwemmen:
Plankspringen
Wereldzwemslagen

Inbegrepen zijn alle lessen, diploma kosten en een warme douche bij koud weer (dus 
exclusief zwemabonnement!). Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de 
zwemlessen. Als u een kind wilt opgeven voor zwemles, dan kan dit door invulling 
van dit formulier: 

Het ingevulde formulier s.v.p. vóór 11 april 2007 deponeren in de brievenbus van het 
zwembad of opsturen naar het zwembad. 
U kunt het formulier ook op onze website invullen 

Inschrijfformulier zwemlessen seizoen 2008 

Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” 
Oude Zutphenseweg 7   
7251 JX  Vorden    info@zwembad-indedennen.nl 
0575-551203     www.zwembad-indedennen.nl

Het komende seizoen zullen weer zwemlessen worden gegeven in het verwarmde 
openluchtbad “In de Dennen” te Vorden. Er zal worden opgeleid voor het Zwem-ABC 
en de speciale zwemdiploma’s. Gestart wordt vanaf dinsdag 6 mei 2008.

Naam: _____________________________________________________________ 

Voornaam: ____________________________________________________   M/V 

Adres: _____________________________________________________________ 

Postcode / Woonplaats: ________________________________________________ 

Emailadres: _________________________________________________________ 

Tel. nr.: ____________________  

Geboortedatum: _____________ (Op 11 april minimaal 5 jaar) 

Wil graag deelnemen aan de volgende lessen: 

Diploma A:           € 140,- (4x per week, 30 minuten) 
Diploma B:           €   75,- (2x per week, 30 minuten) 
Diploma C:           €   75,- (2x per week, 30 minuten) 

Zwemtraining volwassenen     €  75,- (1x per week, 60 minuten) 

Zwemvaardigheid:        Speciale diploma’s alleen bij  
Snorkelen:           voldoende animo en allemaal: 
Survival:           €   52,- (1x per week, 45 minuten) 
Aquasportief voor Kids: 
Vinzwemmen:
Plankspringen
Wereldzwemslagen

Inbegrepen zijn alle lessen, diploma kosten en een warme douche bij koud weer (dus 
exclusief zwemabonnement!). Betaling dient te gebeuren in de eerste week van de 
zwemlessen. Als u een kind wilt opgeven voor zwemles, dan kan dit door invulling 
van dit formulier: 

Het ingevulde formulier s.v.p. vóór 11 april 2007 deponeren in de brievenbus van het 
zwembad of opsturen naar het zwembad. 
U kunt het formulier ook op onze website invullen

�
�
�

�

�
�
�
�
�
�
�

Bestelformulier zwemabonnementen 
VOORVERKOOP SEIZOEN 2008VOORVERKOOP SEIZOEN 2008

  
Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” Zwem- en Recreatiebad “In de Dennen” 
Oude Zutphenseweg 7   Oude Zutphenseweg 7   
7251 JX  Vorden   info@zwembad-indedennen.nl 7251 JX  Vorden   info@zwembad-indedennen.nl 
0575-551203   www.zwembad-indedennen.nl 0575-551203   www.zwembad-indedennen.nl 
  

Naam: _____________________________________________________  Naam: _____________________________________________________  
Adres: _____________________________________________________  Adres: _____________________________________________________  
Postcode: _____________   Woonplaats: ________________________  Postcode: _____________   Woonplaats: ________________________  
Tel. nr.: _____________________ Tel. nr.: _____________________ 
Email: ______________________@_________________________  Email: ______________________@_________________________  
  
Bestelt hierbij voor het seizoen 2008 de volgende abonnementen: Bestelt hierbij voor het seizoen 2008 de volgende abonnementen: 
let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij machtigingen ontvangen vóór 11 april 2008!let op: deze voorverkooptarieven gelden alleen bij machtigingen ontvangen vóór 11 april 2008!
Combinatie-abonnement(en)Combinatie-abonnement(en)
€ 45,-  1e ouder, voorletters: ...................................  geboortedatum: .................. M/V € 45,-  1e ouder, voorletters: ...................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 27,-  2e ouder, voorletters: ...................................  geboortedatum: .................. M/V € 27,-  2e ouder, voorletters: ...................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V € 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V € 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V € 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V € 20,00  kind, roepnaam: .........................................  geboortedatum: .................. M/V 
  
Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na 29 april 1990) Jeugdabonnement(en) (voor personen geboren op of na 29 april 1990) 
€ 30,-  roepnaam:.....................................................  geboortedatum: .................. M/V € 30,-  roepnaam:.....................................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 30,-  roepnaam:.....................................................  geboortedatum: .................. M/V € 30,-  roepnaam:.....................................................  geboortedatum: .................. M/V 
  
Volwassen abonnement(en) (geboren voor 29 april 1990) Volwassen abonnement(en) (geboren voor 29 april 1990) 
€ 45,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V € 45,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 45,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V € 45,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V 
  
Ouderenabonnement(en) (geboren voor 29 april 1943) Ouderenabonnement(en) (geboren voor 29 april 1943) 
€ 41,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V € 41,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V 
€ 41,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V € 41,-  voorletters: ...................................................  geboortedatum: .................. M/V 
  

Ik word donateur voor een bedrag van: €…… Ik word donateur voor een bedrag van: €…… 

Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) bijgevoegd (Heeft u al 
eerder een pasfoto ingeleverd en is deze nog steeds recent dan is het niet nodig). 
Pasfoto (op achterzijde voorzien van naam en geboortedatum) bijgevoegd (Heeft u al 
eerder een pasfoto ingeleverd en is deze nog steeds recent dan is het niet nodig). 

Ondergetekende machtigt zwembad “In de Dennen” om het verschuldigde bedrag van 
€………….  éénmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt medio april 
van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking. 

Ondergetekende machtigt zwembad “In de Dennen” om het verschuldigde bedrag van 
€………….  éénmalig van zijn/haar rekening af te schrijven. Dit bedrag wordt medio april 
van de rekening afgeschreven. Betaler heeft geen recht op terugboeking. 

Rekeningnummer: _____________________   Rekeninghouder: ______________________  Rekeningnummer: _____________________   Rekeninghouder: ______________________  

  

Datum: _________________________  Handtekening:  ____________________ Datum: _________________________  Handtekening:  ____________________ 

- PRESENTEERT - 

“VORDENSE 
TOPPERS”

ZATERDAG 15 MAART
Aanvang: 20.45 uur

Entree: € 3.50

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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



HET WORDT WEER VOORJAAR,
TIJD VOOR NIEUWE KINDER-
KLEDING!
Kinderkledingbeurs Leesten organi-
seert op vrijdag 14 maart voor de 16e
keer een voorjaar/zomerbeurs voor 2e
hands kwaliteitskleding in "De Mene".
Verkoopnummers (40 stuks max. 1 nr.
per persoon) kunnen op maandag 10
maart van 8.45 tot 9.45 en van 19.00
tot 20.00 uur worden opgehaald in "De
Mene". Er wordt zowel kleding vanaf
maat 80 t/m 176 en speelgoed vanaf
circa 9 maanden ingenomen.

Komt u kleding of speelgoed inleve-

ren, dan is 90% van de opbrengst van
die artikelen voor u en 10% (na aftrek
van de onkosten) voor een zendeling/
lerares op een school in Nepal. Het is
ook mogelijk kleding en speelgoed na
afloop te doneren aan Stichting Dor-
kas. Voor elke klant komt er bij de kas-
sa een toeslag bij voor de onkosten.

De beurs zelf is op vrijdagavond 14
maart van 19.00 tot 21.30 uur. We heb-
ben ook weer een tienerhoek met pas-
ruimte! U bent van harte welkom!
Bel voor meer informatie: Liesbeth
Meedendorp, tel. 529956 of Rianne
Marsman, tel. 528128.

Kinderkledingbeurs in
Leesten

Ondanks de vuist die gemaakt wordt
voor alle jongeren binnen Nederland
die kampen met het label "probleem-
kind" is het TMH niet gelukt de Hanze-
hof te schaken voor deze pure produc-
tie. Wel nodigen Marischka en Timo-
thy alle betrokken partijen uit om de-
ze avond aanwezig te zijn.
Naast de reguliere leerlingen van TMH
zullen er vanavond ook "trajectleerlin-
gen" op de planken staan. Dit is tevens
de reden dat de voorstelling voor hele
jonge kinderen wordt afgeraden!
Over Leven heet de voorstelling en dat
pakt meteen de twee hoofd items van
de avond beet. Namelijk het feit dat
we met elkaar laten zien hoe het leven

eruit ziet voor een groot aantal jonge
mensen anno 2008! En dat we met el-
kaar de sleutel tot "overleven" zoeken
in deze tijd. 

Er zullen verschillende disciplines ge-
toond worden deze avond, zo is er een
klein kunstenaars duo in de dop en
zal er gedanst,gezongen worden en
percussie worden gespeeld.
Uit Apeldoorn zijn Kevin, Marc en Jel-
le van de partij om tussen de danseres-
sen hun basketbal freestyle kunsten te
laten zien.

Iets wat overigens een enorme "hype"
kan gaan worden verzekerd Timothy
die de choreografie in deze voorstel-
ling voor zijn rekening neemt.
Dwight de Muskita, bekend van o.a.
Ricky Martin, Kenny G, Nippy Noiya
en vele, vele andere grote namen zal
speciaal voor TMH deze avond een in-
vulling geven op de braziliaanse sudo
trommel. De vocalisten zijn allemaal
uit eigen huis onderstreept Marisch-
ka, en ik ben echt  trots op ze!

Kortom voor een aangepast bedrag
voor een kaartje is iedereen welkom
op 7 maart a.s. om 19.00 uur in Vor-
den. Kaarten zijn telefonisch te bestel-
len op 570336 en vanaf 19.00 uur aan
de deur te koop van Dorpscentrum
Vorden.

Over leven

"THE MOVING HYPE" Zutphen
heeft haar eerste mini productie
op vrijdag 7 maart a.s. Dan staan 45
jongeren uit Vorden & Zutphen op
de planken van de theaterzaal in
Dorpscentrum Vorden.

GEEN BEELD VAN REUMA
Mensen hebben geen idee hoe vrese-
lijk het is om te leven met reuma. Reu-
ma is een verzamelnaam voor ruim
honderd verschillende aandoeningen
aan spieren en gewrichten.

Reuma is grillig en kan 24 uur per dag
voor veel lichamelijke ellende zorgen.
Je ziet het vaak niet aan de buitenkant
en nog steeds heerst de gedachte dat

de ziekte alleen bij oude mensen voor-
komt. Het tegendeel is waar: tweeder-
de van alle mensen met reuma is jon-
ger dan 65 jaar en is arbeidsproduc-
tief. De kosten aan zorg en ziektever-
zuim; zo'n 13 miljard euro per jaar. 

Kortom: reuma is een veel groter pro-
bleem en een ernstigere ziekte dan we
allemaal denken.

VERONTRUSTEND
Omdat het Reumafonds geen subsidie
krijgt van de overheid is het geld dat
met de jaarlijkse collecte wordt opge-
haald hard nodig voor goed onder-
zoek en de ontwikkeling van medicij-
nen om reuma zo snel mogelijk de we-
reld uit te helpen.

Het onderzoek in Nederland is inmid-
dels van hoog niveau. Nederlandse
reumatologen behoren tot de besten
ter wereld.

Reuma veel ernstiger dan we allemaal denken

Start collecte Reumafonds
Het Reumafonds start binnenkort
met de jaarlijkse collecte in uw re-
gio. Ruim 60 000 vrijwilligers gaan
van 9 t/m 15 maart met een collec-
tebus langs de deur om geld in te
zamelen voor de reumabestrijding.
Dat is hard nodig, zeker nu uit on-
derzoek in samenwerking met
TNO blijkt dat reuma een volks-
ziekte is. Eén op de vijf mensen in
Nederland boven de twintig jaar
heeft reumatische klachten.

Men kan hier zien hoe orchideeën

verwerkt kunnen worden in bloem-
stukken, wordt er door de leden des-
kundig advies gegeven over bijvoor-
beeld het verpotten. Tevens zijn er
bijzondere exemplaren te bewonde-
ren. De moeite van een bezoekje
waard. Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Voorjaarsshow met 
orchideeën
Van 6 tot en met 9 maart wordt er
een voorjaarsshow gehouden bij
de firma Wijnbergen, waarbij ook
de Vereniging van Orchideeën
Oost Nederland uit Borne aanwe-
zig zal zijn.

Komende zomer gaat hij zijn beide
kleinzonen Jelle (7) en Sven (6) de
kneepjes van het ‘vissersvak’ leren. De
attributen liggen al klaar, een hengel
en een koffer van oma Riekie. ‘Vroeger
moest ik een keer met Wim mee en
het gekke was dat ik het vissen toen
ook leuk begon te vinden. Ik heb het
lang gedaan, maar laten nu de klein-
kinderen maar met opa meegaan’, zo
zegt Riekie.
Wim Vreeman wijst er op dat De
Snoekbaars altijd viswater kiest waar
veel vis kan worden gevangen. ‘Wan-
neer kinderen gaan vissen en ze van-
gen niets dan is de lol er voor hen snel
af. Dus helpen we ze een handje’, zo
zegt hij. De liefde voor de vissport ont-
stond bij Wim Vreeman, zoals bij zo-
veel jongeren, op 12/13-jarige leeftijd.

Zegt hij: ‘We woonden toen in de Wil-
denborch en gingen we vaak met onze
bamboehengel naar de Wientjesvoort
om in de Vordensebeek (thans Baakse-
beek) te vissen.
Begin zestiger jaren werd ik lid van De
Snoekbaars. Wij zijn één van de groot-
ste verenigingen in Vorden. We heb-
ben in totaal ruim 400 leden, waarvan
50 jeugdleden en circa 55 leden die
uitsluitend lid van De Snoekbaars zijn
om in de door ons gepachte visvijver
in het Galgengoor op karper te kun-
nen vissen. Deze leden komen uit ge-
heel Nederland. Veel van hen staan
hier in de zomermaanden op de cam-
ping en hebben om te kunnen vissen,
een vergunning nodig, vandaar dat ze
zich bij ons als lid aanmelden’, zo zegt
Wim Vreeman.

Een visvijver pachten houdt tevens in
dat er in en rondom de vijver veel
werkzaamheden moeten worden ver-
richt. Wim Vreeman: ‘Ab Vruggink en
ik zorgen voor het schoonhouden van
het water, omgewaaide bomen wegha-
len, plaatsen van afrastering, hek-
werk, borden noem maar op.

Waar ik mij trouwens wel enorm aan
erger is, dat er nog altijd vissers zijn
die gewoon hun rotzooi laten
liggen.Soms laten ze zelfs volle bier-
blikjes rondslingeren.De mensen die
daar hun rommel achter laten, zijn
weliswaar lid van onze club, maar ko-
men veelal niet uit deze streek. Wij
hebben zelfs een speciale ploeg om al-
les op te ruimen. Eigenlijk te gek voor
woorden’, zo zegt Wim. Toch wegen
dit soort ergernissen niet op tegen het
plezier dat hij aan de vissport beleeft.
Wim: ‘Een prachtige hobby, de rust
aan de waterkant. Ik vind het leuk
wanneer ik een vis vang. Mijn humeur
verandert echt niet wanneer er niets
wordt gevangen. Ik neem toch nooit
vis mee naar huis. Alles wat ik vang
wordt weer in het water terug gezet’,
zo zegt hij.

‘Het hebben van goed materiaal is wel
een vereiste. Als je dat niet hebt ben je
gewoon verkeerd bezig. Ik heb ook al-
tijd een reserve hengel bij me, die ik
bijna nooit gebruik. Er zijn overigens
wel vissers die vijf tot tien hengels bij
zich hebben en die continu door blij-
ven vissen. Die hebben zelfs een karre-
tje achter de auto om alles te vervoe-
ren. Ze doen maar’, zo zegt Wim la-
chend. Zijn functie als penningmees-
ter vatte hij al die jaren zeer serieus
op. Wim: ‘Als leden niet op tijd betaal-
den, meestal waren dat de ‘mooi-
weer- vissers’, dan ging ik er op mijn
fietsje naar toe om de contributie te
innen. Leden hebben verplichtingen
en daar hoort het betalen van contri-
butie ook bij’, zo stelt Wim.
De Vordenaar zit jaarlijks 40 tot 50
keer met zijn hengel aan de water-
kant. (Berkel, Veengoot, Yssel e.d.) Hij
is nog steeds bij het uitzetten van wed-
strijden betrokken en vindt ook het
‘monitoren’ leuk werk.
Wim: ‘Dat doen wij op vrijwillige basis
voor het waterschap en overkoepelen-
de visorganisaties. Monitoren wil zeg-
gen om tijdens een bepaalde periode
iedere dag netten met vis leeg te halen
en de aantallen en soorten vis in een
logboek te noteren’, zo zegt de man
die door Jan Groot Jebbink, voorzitter
van De Snoekbaars, tijdens de laatste
jaarvergadering als de ‘duizendpoot’
van de vereniging werd aangeduid!

Wim Vreeman en zijn vele verdiensten voor De Snoekbaars

Volgende klus: Kleinzoons Jelle en
Sven leren vissen!

Een zilveren speld van de Federatie Midden Nederland voor Wim Vreem-
an. Deze onderscheiding viel hem ten deel vanwege zijn vele verdiensten
voor de hengelaarsvereniging De Snoekbaars. De thans 68-jarige Vorde-
naar is weliswaar gestopt als penningmeester en met nog een aantal an-
dere taken, maar blijft toch nog actief voor de club.. Zo blijft hij onder
meer betrokken bij de jeugd. Wim: ‘Hartstikke leuk om te doen. Wanneer
jongens of meisjes voor de eerste keer gaan vissen dan blijf ik, of iemand
anders van de club, er bij zitten om advies te geven. Hoe ze bijvoorbeeld
met het visgerei om moeten gaan, adviseren hoe precies te handelen wan-
neer ze ‘beet’ hebben, wanneer ze de vis aan de haak moeten slaan. Afge-
lopen zomer was de jeugd in Almen aan het vissen. Heeft een knaapje
beet en maar wachten en wachten. Ik heb hem toen gevraagd of de vis
eerst van Almen naar Zutphen moest zwemmen, ha ha‘.

Wim op pad met zijn visgerei.

Vrijdag 7 maart zal om 14.00 uur in
het Dorpscentrum (zaal 't Stampertje)
de jaarvergadering plaatsvinden van
de ANBO Voor 50-plussers, afdeling
Vorden. Het bestuur zal dan onder an-
dere het organisatorisch en financieel
jaarverslag 2007 en de begroting 2008
toelichten en nader ingaan op actuele
ontwikkelingen. Het bijwonen van de
jaarvergadering biedt de leden een
uitstekende mogelijkheid voor het le-
veren van opbouwende kritiek en het
aandragen van goede ideeën.
Na afloop van het huishoudelijk deel
van de bijeenkomst wordt het woord
verleend  aan Vordens notaris mr.
H.J.G. Hulleman.  Zijn lezing betreft
een uitleg over zijn ervaringen met de
invoering van het nieuwe erfrecht se-
dert 2003 in samenhang met bestaan-
de testamenten. Daarnaast wordt de
vraag beantwoord of er nog redenen
zijn om een testament te maken of be-
staande testamenten te wijzigen. Bij
deze vragen zal het belastingrecht ook
aan de orde komen. Uiteraard zal er
voor de aanwezigen volop gelegen-
heid zijn om met notaris Hulleman
van gedachten te wisselen.

ANBO-beleid

Notaris mr. Hulleman belicht de
betekenis van het nieuwe erfrecht
in de praktijk.

Op zaterdag 8 maart a.s. zullen de
scouts tussen 10.00 uur en 15.30 uur
bij u aanbellen om de ingevulde for-
mulieren weer op te halen. Als u niet
thuis bent, kunt u het formulier via
buren of kennissen laten afgeven.
Mocht ook dat niet lukken, dan kunt
u het formulier afleveren in de brie-
venbus van één van de op het formu-
lier vermelde adressen. Ook kunt u
bij de kassa van de Welkoop te Vor-
den een bestelling achterlaten. Op
zaterdag 15 maart a.s. wordt uw be-
stelling bij u thuis bezorgd.

In de afgelopen dertien jaren is de
"potgrondactie" een belangrijke fi-
nanciële ondersteuning geweest

voor groepskas van de scouting-
groep. De groep heeft de inkomsten
van de actie gebruikt voor de bouw
van een nieuw clubhuis, dat nu al
weer enkele jaren in gebruik is. Het
aantal jeugdleden is in deze jaren
flink toegenomen, zodat er nog
meer ruimte nodig is. Gelukkig is
daarin voorzien bij het uitwerken
van de bouwplannen. Inmiddels is
de tweede blokhut, speciaal voor de
oudere leden van de groep, in de zo-
mer van 2007 door leiding en enkele
ouders gebouwd. De afwerking
vraagt in de komende maanden nog
veel vrije tijd en er is ook nog heel
wat geld nodig voor de inrichting
van de natte hoek en de keuken.

Zo blijft de jaarlijkse potgrondactie
een belangrijke bron van inkomsten
voor de scouts.

Door middel van uw bestelling helpt
u de jeugd van scouting en zij helpen
u; voor u geen gesjouw met zware
zakken - uw bestelling wordt thuis af-
geleverd.

De Scouting-Welkoop
Potgrondactie
In samenwerking met Welkoop
Vorden houdt de scoutinggroep
David G. Alford voor de veertien-
de keer de jaarlijkse potgrondac-
tie. In het afgelopen weekend
hebben de scouts de groene be-
stelformulieren verspreid in de
bebouwde kom van Vorden en
Wichmond.



HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN
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het drukwerk 

verzorgen wij graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

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...

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

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

WITTE 
BOLLEN

6 VOOR

€ 1.95

APPEL-
FLAPPEN

4 VOOR

€ 4.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 4 t/m 8 maart

CASSIS
BAVAROISE-

VLAAI
KLEIN 

€ 7.50

GROOT 

€ 11.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

GEZOCHT
• Enthousiaste interieurverzorg(st)ers 

Voor verschillende mooie projecten in
Zutphen, Lochem en Brummen zijn wij op
zoek naar enthousiaste nieuwe medewer-
ker(ster)s die in de ochtend-middag- en
avonduren beschikbaar zijn. We zijn op zoek
naar vaste krachten, weekend krachten en
flexibele invallers. 

Houd je van aanpakken en ben je minimaal
een half jaar beschikbaar? 
Bel naar onderstaand telefoonnummer en
vraag naar Ingrid Bark om een sollicitatie-
formulier!

J. van der Ploeg Dienstverlening B.V.
0575-544640 

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 2007 kunt u bij ons terecht op één
van de volgende woensdagavonden: 5, 12, 19 en 26 maart a.s. tussen 18.30 en 20.30
uur.

Denkt u aan de nieuwe WOZ-waarde per 1-1-2005 (aanslag 2007) en de beschik-
kingen zorg- en huurtoeslag 2007, alsmede de zorgpolis 2007.

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen!

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont 

of verzekerd bent!

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartleiders:

J. Eppink        A. Ruiterkamp

Steenderen         Almen

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: uitvaart@eppinkruiterkamp.nl

Bronkhorsterweg 1
a
, 7221 AA Steenderen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

K l u s s e r

Timmer Schilder Elektra

Specialisatie  keukens 
Kleine verbouwingen 

Onderhoud

P. Dekker  tel. 06-26894696

Do. 6 maart: 9.00-18.00 uur
Vr. 7 maart: 9.00-21.00 uur
Za. 8 maart: 9.00-17.00 uur
Zo. 9 maart: 10.00-16.00 uur

Met diapresentatie van de
Orchideeënvereniging.

Ook kunt u met al uw vragen
over orchideeën bij hen terecht

Zie ook
www.lochem.allesvan.nl
en ga in de linkerkolom

naar de link met Wijnbergen

Bloemsierkunst
WIJNBERGEN

Deventerweg 25 - Laren
tel. (0573) 40 12 85

VoorjaarsshowVoorjaarsshow
Volop inspirerende ideeën

Adreswijziging per 01-03-2008
Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Oud adres:
Zutphenseweg 64, 7251 DL  Vorden
Een nieuw adres, wel op dezelfde locatie.

Nieuw adres:
Hof van Kettelerij 2, 7251 DS  Vorden
Telfoon: 0575 - 551508
Fax.nr.: 0575 - 553070
E-mail: info@kettelerij.nl
Website:www.kettelerij.nl

G.H.W. Arends
H.H. Kettelerij

Tankstation & Oliehandel
Enkweg 1a, Vorden. Tel 0575 551811

Wij zoeken een parttime 

collega bij ons tankstation!

Wij zoeken iemand die bereid is om in 
de avonden en het weekend te werken,
flexibel inzetbaar en klantvriendelijk is.
Ben jij tussen de 17 en 25 jaar en herken
jij jezelf in dit profiel?
Reageer dan nu!

Wie bieden je een leuke baan en een nog
leuker salaris!

E: weulenkranenbarg@hetnet.nl
Of stuur een brief naar:
Weulen Kranenbarg
Enkweg 1, 7251 EV  Vorden
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Een groot aantal prominenten waren
aanwezig bij de feestelijke bijeen-
komst rond de presentatie van de bro-
chure. Op het gemeentehuis werden
de genodigden ontvangen. Eregast
Riek Schagen (94), bekend als Saartje
van de tv-serie Swiebertje, opende
samen met Rick Hulshof directeur van
de VVV Bronckhorst, de website van de
VVV Bronckhorst: 
www.vvvbronckhorst.nl 

Aaneengesloten in een koetsentocht
en onder escorte van de politie te
paard met voorop muziekvereniging
Concordia, werden de genodigden
naar De Hietmaat vervoerd. 

Op het terrein was een presentatie van
rijverenigingen en ponyclubs uit
Bronckhorst en een rassenshow van
paarden. Het hoogtepunt was een
prachtige dressuurdemonstratie van

Nederlands beste amazone ooit, Anky
van Grunsven. 

Het eerste exemplaar van de brochure
Bronckhorst & Paardentoerisme werd
overhandigd aan gedeputeerde me-
vrouw A. van der Kolk van de provin-
cie Gelderland. 

De kleurrijke brochure geeft een volle-
dig overzicht van alles wat Bronck-
horst de paardenliefhebber, de toerist,
de inwoner en de regio op paardenge-
bied te bieden heeft. 

IN DE VOLGENDE EDITIE VAN
WEEKBLAD CONTACT EEN 
UITGEBREID VERSLAG

Prachtige dressuurdemonstratie van Olympisch kampioene Anky van Grunsven

Brochure Bronckhorst & Paardentoerisme feestelijk gepresenteerd

Anky van Grunsven was afgelopen zaterdag de publiekstrekker tijdens de
presentatie van de brochure Bronckhorst & Paardentoerisme. De twee-
voudig Olympisch dressuurkampioene gaf op het evenemententerrein De
Hietmaat in Hengelo een perfecte dressuurdemonstratie. De topamazone
uit Erp, die dit jaar weer voor goud gaat tijdens de Olympische spelen in
China, was niet met een van haar toppaarden in Hengelo. “Voor demon-
straties doe ik dat nooit”, zei de amazone na afloop.

Anky van Grunsven gaf een perfecte dressuurdemonstratie.

Er waren mooie paardenrassen te zien tijdens de show.De genodigden kijken belangstellend naar de paardendemonstraties.

Riek Schagen (Saartje) opende de website. Links burgemeester Aalderink en Rick Hulshof,
directeur VVV Bronckhorst.

De eerste brochure Bronckhorst & Paardentoerisme werd overhandigd aan gedeputeerde
mevrouw  A. van der Kolk.

Nu bij de VVV: Brochure ‘Paardentoerisme in Bronckhorst’!
Diverse evenementen

Ruiter- en menroutes

Aantrekkelijke arrangementen

Overnachtingsadressen

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

Voor meer informatie: www.paardentoerismebronckhorst.nl



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

demolenkolk@planet.nl

KOOPZONDAG 9 MAART
11.00 - 17.00 uur

Harrie Arendsen Officieel Dealer Volvo Cars

Harrie Arendsen Volvo is dé regionale Volvo Dealer met vestigingen in

Doetinchem, Ruurlo en Zevenaar. Tevens beschikt het bedrijf over een modern

Volvo Erkend Schadeherstel bedrijf dat is gevestigd in ’s-Heerenberg. In 2008

bestaat Harrie Arendsen 40 jaar en in die tijd hebben wij continu bewezen dat

kwaliteit voor ons speerpunt nummer Eén is. 

Medio 2008 hopen wij, in Ruurlo, te starten met een volledige nieuwbouw van ons

dealerbedrijf op het industrieterrein “de Everskamp” aan de Rondweg-Zuid.

Als gevolg van toegenomen werkzaamheden en met het oog op deze nieuwbouw

komen wij graag in contact met:

A: Zaterdaghulp verkoop

De functie:

Naast het ontvangen van klanten en het op den duur uitbrengen van offertes zorg

je voor een representatieve uitstraling van de verkoopauto’s nieuw en gebruikt

evenals van onze demonstratieauto’s. Tevens verricht je licht administratieve

werkzaamheden tbv de verkoopafdeling.

B: Zaterdaghulp werkplaats

De functie:

Het schoonmaken en opruimen van de werkplaats in de meest uitgebreide zin van

het woord. Assisteren in het het reinigen en verzorgen van onze huurauto vloot.

Zorgdragen voor de uitstraling en netheid op het terrein.

Ben jij een persoonlijkheid die van aanpakken weet. Heb je affiniteit met de

autobranche hetzij technisch dan wel commercieel. Volg je een branchegerichte

opleiding en ben je in het bezit van rijbewijs B schroom dan niet om contact met

ons op te nemen.

Voor informatie over deze vacatures kun je contact op nemen met Victor Rensen,

vestigingsmanager telefoon 0573-452743. Je sollicitatie kun je richten aan:

Volvo Harrie Arendsen, Groenloseweg 13a, 7261 AM  Ruurlo.

Mailen kan ook: v.rensen@harriearendsen.nl



Op 1 maart 2008 neemt Annie te Bra-
ke-Lebbink officieel afscheid van Sen-
sire de Wehme. Na bijna 37 jaar full-ti-
me te hebben gewerkt, maakt zij ge-
bruik van de OBU-regeling. Op 20 fe-
bruari jl. hebben bewoners en (ex)me-

dewerkers onder het genot van een
hapje en drankje afscheid van haar
kunnen nemen in de grote zaal van de
Wehme. 
Zij werd overladen met bloemen, ca-
deaus en gelukwensen.

Annie te brake neemt
afscheid van sensire de
wehme

Keukenmedewerkers van Sensire de Wehme
Staand van links naar rechts; Annie Eskes, Eef Nijenhuis, Els Hummelink, Marijke Jurriëns,
Willy Hissink Zittend; Jolanda van Huizen, Annie te Brake en Ivonne Hekkelman Ontbre-
ken; Paulien Lammertink, Tiny Verbeek, Mariet Lichtenberg en Tiny Barink

Van daaruit werden diverse uitstapjes
gemaakt naar onder meer de nationa-
le parken ‘Drents Friese Wold’ en het
‘Dwingelerveld’, terwijl ook een
schaapskudde van dichtbij werd beke-
ken. Tevens werden de Weerribben
doorkruist. In het dorp Scheerwolde
werd een palingkwekerij bezocht. Ook

was er een uitstapje naar de stad Gro-
ningen, waar een boottocht, een wan-
deling en een bezoek aan de Martini-
toren op het programma stond. Het
vakantiereisje werd afgesloten met
een goed verzorgd stamppottenbuffet
bij De Herberg, waar de heer Schim-
mel de leiding bedankte. De organisa-
tie was in handen van Diny en Martin
Wolsing. In de week van 19 juli t/m 26
juli staat er een zomerreis voor senio-
ren op het programma. Hiervoor kan
men ook informatie inwinnen of zich
opgeven bij het echtpaar Wolsing tele-
foon 0575-552771.

Vordense senioren met vakantie
Vorige week hebben een aantal se-
nioren uit Vorden en omgeving
een paar dagen vakantie gevierd.
Er werd per bus koers gezet naar
een hotel in het Drentse dorp Vled-
der.

De 30 kilometer van de AchtKastelen
Mini-Marathon wordt namelijk door
vele duurlopers gebruikt als voorberei-
ding op de marathon van Rotterdam.
De hardlopers hebben verder keuze
uit een halve marathon (21,1 kilome-
ter) en een 10 kilometer.

SNELLE TIJDEN
De AchtKastelen Mini-Marathon voert
niet alleen door het prachtige land-
schap van de Achterhoek, maar is van-
wege het vlakke parkoers ook ideaal
om snelle tijden neer te zetten. Deze
ideale mix maakt de AchtKastelen-

loop al jarenlang een unieke gebeurte-
nis en trekt zowel razendsnelle lopers
als beginners.

AANMELDEN
De organiserende Atletiek Vereniging
Hanzesport uit Zutphen zorgt onder-
weg voor verschillende verzorgings-
posten. De start en finish vinden
plaats voor de sporthal op het Jebbink
in Vorden. Alle lopers vertrekken tege-
lijk om 12.15 uur. Op de dag van de
wedstrijd, zondag 11 maart, kan tus-
sen 10 en 12 uur in de sporthal wor-
den ingeschreven. 

Voorinschrijving is goedkoper en mo-
gelijk tot 4 maart via www.hanze-
sport.nl. Op deze site is ook alle aan-
vullende informatie te vinden. De
deelnemers ontvangen bij de finish
een aantrekkelijke herinnering.

AchtKastelen 
Mini-Marathon
Voor elk soort loper een ideale afstand

Op zondag 11 maart 2007 staat de
20e editie van de AchtKastelen Mi-
ni-Marathon op de agenda. Dit be-
tekent dat er weer honderden
hardlopers uit het hele land in Vor-
den aan de start verschijnen.

In de voorrondes hadden ze nog wei-
nig ervaring opgedaan in verliezen,
maar nu ontdekten ze dat er wel erg

sterke dammers waren, vooral van de
Veluwe. Na zeven partijen gespeeld te
hebben, eindigden ze op de twaalfde

plaats van de achttien deelnemende
scholen. 
Met vier medailles en weer een erva-
ring rijker eindigde de damcarrière
van deze kinderen voor dit schooljaar.
Volgend schooljaar, in groep 7/8 zul-
len ze zeker weer van zich laten horen.

Dammen voor welpen

Zaterdag 1 maart namen Frank Stokkink, Wendy Rietman, Claudet Jansen
en Daan Snijders van basisschool de Garve uit Wichmond deel aan het
Gelders schooldamkampioenschap in Huissen.

Ilona Lenselink: ‘Nadat er in de pers
publicaties over deze sponsorloop wa-
ren verschenen, kwamen de aanmel-
dingen en giften van alle kanten bin-
nen. Midden vorige week stond de tel-
ler op rond 4000 euro, terwijl er nog
eens duizend euro aan toezeggingen
onderweg waren. Vooraf had ik ge-
hoopt op zo’n 25 deelnemers. Het zijn
er uiteindelijk ongeveer 60 geworden,
familieleden, kennissen, vrienden,
groepen uit het bedrijfsleven, gewoon
geweldig. Het heeft mijn verwachtin-
gen verre overtroffen’, aldus haar reac-
tie vooraf. Vervolgens was het voor
haar nog enkele dagen ‘aftellen’, een
tikkeltje nerveus, niet al te best slapen
en zich steeds maar afvragen ‘hoe zou
het zondag toch gaan’?

Wel, alle inspanningen van de afgelo-
pen tijd, mensen stimuleren om mee
te doen, trainingen organiseren, het
heeft haar vruchten afgeworpen, zo
bleek. Ilona Lenselink kon zondag-
morgen haar geluk niet op. Het deel-
nemen aan de baggerloop in Didam
leverde een bedrag op van maar liefst
7500 euro. Geld dat, wanneer alle toe-

zeggingen binnen zijn, gestort zal
worden op de rekening van het KWF
Kankerbestrijding. Meer mensen de
strijd tegen kanker laten winnen. Dat
is de missie van KWF Kankerbestrij-
ding en met het opgehaalde sponsor-
geld wordt deze missie gesteund. Ilo-
na: ‘Toen ik vanmorgen samen met
mijn zus Annemiek hand- in- hand
over de finish kwam en ik zag mijn
moeder staan, werd ik toch wel emoti-
oneel’, zo sprak zij na afloop.

Oom Jaap Kettelerij was zondagmor-
gen eveneens in Didam van de partij.
Toen Ilona Lenselink een poos geleden
door een ongeluk een whipless had
opgelopen adviseerde deze oom Jaap
haar, teneinde weer wat conditie op te
doen, mee te doen aan de baggerloop
in Didam. En zo kwam Ilona op het
idee er een goed doel aan te verbin-
den. Jaap Kettelerij: ‘Aan deze bagger-
loop heb ik wel een zeer bijzonder ge-
voel overgehouden. Toen ik Ilona des-
tijds adviseerde om mee te doen, was
zij gelijk enthousiast. Prachtig dat het
haar is gelukt om zoveel mensen bij el-
kaar te krijgen. Het was voor mij de

vijfde keer dat ik in Didam meedeed.
Dit keer een bijzonder zwaar par-
cours, door de regen veel water. Ik heb
onderweg genoten, zoveel familie van
de partij en dat allemaal voor een
goed doel, geeft heel veel energie’, al-
dus oom Jaap Kettelerij.

Ook onder de deelnemers Sander Par-
dijs, de vriend van Ilona. Hij vond het
een loodzwaar karwei dat ‘baggeren’
door bos, sloot en weiland. Sander:
‘Toch zeer zeker de moeite waard. Vol-
kert van De Herberg had mij vooraf
toegezegd dat ik voor elke kilometer
25 euro zou ontvangen. Hannie ver-
dubbelde dat bedrag zodat er 300 euro
voor de KWF beschikbaar kwam! On-
der de vele sponsors behoorde onder
meer ook Hotel Bakker, die ook de ca-
tering voor de lopers verzorgde. Lies-
beth Geubels-Bakker enthousiast ge-
maakt door de actie van Ilona, was
zondagmorgen ook in de blubber in
Didam van de partij. Liesbeth: ‘Prach-
tig om mee te doen, het was wel
zwaar, maar toch goed te doen. Mede
te danken aan de trainingen. Na af-
loop hebben we hier bij ons nog een
borrel gedronken op de goede afloop
en dat was ook erg gezellig’, zo sprak
Liesbeth. Initiatiefneemster Ilona Len-
selink tot slot: ‘Gezien het succes van
deze actie zijn er plannen om volgend
jaar samen met skeeleraar/schaatser
Arjan Mombarg, die zondagmorgen
ook mee deed, in Vorden eveneens een
dergelijke actie voor het KWF Kanker-
bestrijding op touw te zetten’.

Ilona Lenselink: 'We hebben 7500
euro bij elkaar 'gebaggerd'!
‘Bij ons in de familie komt een erfelijke vorm van borst- en eierstokken
kanker voor. Mijn oma is er aan overleden en mijn moeder ondergaat mo-
menteel een chemokuur. Mijn zus Annemiek is bovendien drager van het
BRCA 1 gen. Daarom probeer ik middels een sponsoractie gelden bijeen
te krijgen voor de KWF Kankerbestrijding’. Deze woorden sprak Ilona Len-
selink een maand geleden aan de vooravond van deze actie. Haar bedoe-
ling was om met zoveel mogelijk personen mee te doen aan de regionaal
bekende baggerloop in Didam. Zes kilometer hardlopen door bossen, slo-
ten, weilanden en over maisvelden.

De tocht start om 19.30 uur en duurt
ongeveer twee uur. Omdat er slechts
een beperkt aantal mensen kan deelne-
men, is het vooraf aanmelden ver-
plicht. Dit kan bij de ledenservice van
Natuurmonumenten, tel. 035-655 99
55 of via www.natuurmonumenten.nl . 

NACHTSEL 
Het valt niet mee om verstokte dag-

mensen te laten kennismaken met de
nacht in de Vordense bossen. Als 'erva-
ringsdeskundige' heeft de Nachtwach-
ter daar rekening mee gehouden. Een
potje nachtsel en een flesje nachtwa-
ter spelen een belangrijke rol in de
voorbereiding op de ontmoeting. En
als de duisternis in het bos voor de
dagmensen ondraaglijk begint te wor-
den, heeft hij wat opgeslagen zonlicht
achter de hand.

NACHTJARGON 
Stukje bij beetje worden de dagmen-
sen ingewijd in de geheimen van de
nacht. Daarbij hoort ook enige kennis
van het nachtjargon dat de Nacht-
wachter gebruikt, zoals het begrip

'Sluier van stilte' en de woorden 'Kre-
kelstem' en 'Nachtconcert'. Na de tocht
draagt  de Nachtwachter de deelne-
mers weer over aan de boswachter,
welke u weer terug brengt naar het
startpunt. De Nachtwachter zelf gaat
verder terug naar het westen, de nacht
in. De dagmensen die iets minder dag-
mens zijn geworden kijken hem na.
Als stille getuige van deze bijzondere
natuurervaring bungelt om hun nek
een unieke medaillon…

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl
en op www.wildzoekers.nl

Op stap met de nachtwachter
Op zaterdag 22 maart kun je met
de Nachtwachter op pad op Land-
goed 't Enzerinck in Vorden van
Vereniging Natuurmonumenten.
Deze avontuurlijke ontdektocht is
speciaal voor kinderen in de leef-
tijd van 7 tot 11 jaar.

Aan het toernooi kunnen maximaal
40 koppels meedoen. Er zijn drie ca-
tegorieën te weten dames- heren en
een mix- koppel. Er wordt in een pou-

lesysteem gegooid. Na de poulewed-
strijden is er een winnaars- en verlie-
zers ronde. Dan wordt er volgens het
knock-out systeem gespeeld.
Met kan zich tot 25 maart opgeven
bij café D’n Olde Kriet telefoon 0575-
441600 of bij Rob Golstein 0575-
441403 of bij Eelco Pierik 06-
48233666. Voor verdere informatie
kan men terecht op www.dartteam-
biekriet.nl

Open darts koppeltoernooi
in Wichmond

Zaterdag 29 maart wordt in Wich-
mond het open darts koppeltoer-
nooi gehouden. De organisatie is
in handen van café D’n Olde Kriet
in samenwerking met Dartteam
Biekriet.
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Único Dienstverlening B.V.
Overweg 13, 7251 JS Vorden 

Tel.: 0575 - 552005 • Fax: 0575 - 555221 
www.unico.cc

SERREBOUW

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

TRADITIONELE DAKKAPELLEN
in 1 dag geplaatst!

KUNSTSTOF KOZIJNEN 
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl

DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

schildersbedrijfschildersbedrijf
hengelo gld

0575 - 55 11 02

• Schilderen 
• Behangen 
• Glaszetten

Jeroen Sesink 06-10229043
e-mail: sesink.schildersbedrijf@kpnplanet.nl

Veevoederhandel 
H. Vlogman

Zutphenseweg 125
7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

Een lekker eitje van uw
eigen gezonde kippen?

Kippen hebben goede
voeding nodig, om gezond
te blijven. En een gezonde
kip legt met regelmaat een

lekker ei. 
Daarom bij ons verkrijgbaar:

730 Garvo volledig legmeel of

731 Garvo volledige legkorrels
profess ionele  voeding voor  d ieren

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

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

Berendsen Drempt

De Makelaar/Taxateur waarbij u zich thuis voelt, wij zijn bekend
in de regio op het gebied van:    

Woningen • Bedrijven • Landelijk en Agrarisch Vastgoed

Wij kunnen u van dienst zijn voor:
• Aan/Verkoop van woning of bedrijf
• Taxaties-Financiering of Fiscaal
• Aan/Verkoop agrarisch vastgoed
• Advies o.z./productierechten e.d.

Vraag naar onze gunstige voorwaarden en bekijk onze website:

WWW.STREEKMAKELAARS.NL

Gecertificeerd Makelaar/Taxateur:
Gea Haan Lamstraat 17 Toldijk 06-53727208
Wim Kornegoor Holtslagweg 4 Baak 06-20801930
Hans Boschloo Covikseweg 1a Steenderen 06-30543954
Henk Nijenhuis Vosstraat 23 Hall/Eerbeek 06-22456165

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

Belastingspreekuur
elke woensdag in maart, 18:00 - 20:00 uur

Het antwoord op uw vraag

is dichterbij dan u denkt.

Loop daarom vrijblijvend binnen

op ons belastingspreekuur.

Wij helpen u graag op weg,

ook met al uw andere vragen.

Geen zorgen over zaken

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

Denk aan de voorjaarinspectie van uw maaiers!

Uw Totaal Installateur

Wij zijn op zoek naar een collega.

Ben je vrolijk, vriendelijk en enthousiast.

Heb je affiniteit met installatie werk 

en interesse in de nieuwste technieken. 

Mail dan je sollicitatie naar: info@n2minstallatie.nl

Gerben Weulen Kranenbarg, mobiel 06-27896771

Pluspunten scoren

Rondweg 2 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 22

4 Dagen lang kunt u 
profiteren van +PUNTEN!

+ Minimaal 1500 Euro
voor uw huidige auto
bij inruil*

+ GRATIS iPod Nano
+ Passend

Financieringsvoorstel!
* Vraag naar de 

voorwaarden

Wij hebben ruim 80 nieuw verworven, 
zorgvuldig geselecteerde top occasions voor u klaar staan!

6 + 7 + 8 + 9 maart
Occasionshow

Openingstijden: 
donderdag en 
vrijdag van 
10.00 tot 20.00 uur; 
zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

Tel. (0575) 55 55 82
www.dirkvanderhouwen.nl

Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en
reparatie

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

aircoservice en reparatie

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

Citroën Berlingo 1.8i Multispace 08-1999 119.912 km € 6.450,-
Citroën Xsara Picasso 1.8i 16v Picasso 05-2001 121.501 km € 10.500,-
Citroën ZX 1.8I 16V SX Break 02-1997 155.000 km € 3.750,-
Ford Focus 1.6 16V 74KW 5D GHIA 10-1998 197.901 km € 4.950,-
Opel Agila Z1.2XE 16V Enjoy Airco 06-2001 98.862 km € 5.950,-
Suzuki Jummy 1.3 3DR Metal Top JXL 03-2001 56.000 km € 8.500,-
Volkswagen Golf 1.6 16V 77 KW 5D 09-2002 74.000 km € 11.200,-
Volvo 740 740 2.01 Sedan 01-1991 330.005 km € 1.750,-
Volvo V70 2.4 140 PK 03-2002 74.000 km € 20.950,-

Nissan Note 1.4 16 V 5D 

Acenta, 12-2006 MPV

€ 16.250,-Aanbied
ing

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond

AUTOBEDRIJF

BRUIL

VW Golf 14 16V
1998 zwart
103.621 km 

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Renault Twingo 1998 groen 133.250 km
Mitsubishi Space Star 1.3 1999 groen 209.000 km
Opel Astra 1.6 1995 rood 201.000 km
Peugeot Partner 2004 blauw 83.000 km
Peugeot 206 1.4 Gentry 2001 zilver 72.000 km
Subaru Forester AWD 1999 Zwart 89.000 km

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85 Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 207 1.6 16v XS-PACK , 5 drs, 11-2006, grijs 4.500 km
Peugeot 306 1.6 4drs XT, 4-2000, Airco, Rood met. 55.000 km
Peugeot 106 1.1 3drs, 2-1997, Rood met. 137.000 km
Peugeot 205 1.4 3drs Generation, 1-1998, Rood, 72.000 km
Fiat Punto 1.1, 12-1996, Groen met., Centr.Vergr. 160.000 km
Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, Rood met, AIRCO 90.000 km

Peugeot 407 
2.0 XS, Grijs, 

5-2006, 30.000km

Renault Senic 1.6 E
Bj. 29-04-1998
Kleur Blauw
Met APK

ACTIE:
Nooit meer een lekke kruiwagenband.

Compleet wiel € 44,65 
inclusief BTW

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

4 Banden Prijs € 278
195/65-15HR inclusief montage en BTW

VERSE TULPEN
UIT EIGEN KWEKERIJ

Adres kwekerij: Hardsteestraat 1, Toldijk
(vanuit Toldijk richting Hummelo, eerste weg rechts)

Verkoop van maandag t/m zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur.

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

Uw tuin ploegen
of frezen??

Gerard Esselink, Vierakker
Tel. 06-28162335

Opel Astra 1.6 16V 5-drs. 2002 zwart 
Opel Vectra 1.8 16V Station G3 2000 zilver
Opel Omega 2.5 aut. station 2000 zwart
Hyundai Getz 3-drs 1.1 2007 zilver
Volkswagen Vento 1997 groen met.
Volvo 540 1.8 automaat 4-drs. 1998 groen

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

Daihatsu 
Grand Move 1.6V

1998, blauw met. 

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74

M
M

Volvo V70 2,4
170 pk AUT5, 08-2000

112.000 km € 17.950,-
Chevrolet Kalos 1.4 style 3-drs. 03-2005 40.000 km € 10.250,-
Ford Focus 2.0 16V 96KW wagon GHIA 04-2000 101.000 km € 7.950,-
Mazda Demio 1.5I Exclusive 01-2003 53.000 km € 8.750,-
Mitsubishi Space Star GLX 09-1999 101.000 km € 6.250,-
Nissan Almera 1.6 5D GX 08-1998 146.000 km € 4.250,-
Nissan Primera 2.0 5D GX 09-1998 148.000 km € 5.250,-
Opel Meriva 1.6 16V Cosmo 10-2003 48.000 km € 13.750,-
Opel Vectra X1.6 XEL 16V 4-drs Pearl 11-1999 104.000 km € 6.500,-

Autobedrijf
Melgers

OA E R B I CS

HARDLOOPCURSUSSEN  VOOR BEGINNERS  
v.a. zondagochtend 

9 maart 11.30 – 12.30 uur en
v.a. maandagochtend 

10 maart 9.00 – 10.00 uur
o.l.v. Niels Gude

NORDIC WALKING CURSUSSEN 
voor beginners v.a. zaterdagochtend 

8 maart 09.00 – 10.30 uur en
voor beginners v.a. donderdagmiddag 

13 maart 13.30 – 15.00 uur en
voor gevorderden v.a. woensdagochtend 

19 maart 09.00 – 10.30 uur

info: gerlandegude@hetnet.nl
tel.: 0573 453354
website: www.aerobicdancecentreruurlo.nl
(informatie lesrooster streetdance v.a. 4 jaar; 
sportief wandelen; total conditioning; pilates en 
bodyshape (spierversterkende oefeningen) )



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 10, 4 maart 2008

De verwarmde buitenzwembaden
van de gemeente Bronckhorst gaan
op 19 april (Steenderen) en op 
27 april (Hengelo en Hoog-Keppel)
weer open. U kunt vóór 21 maart
een abonnement tegen gereduceerd
tarief aanvragen door een inschrijf-
formulier met een machtiging en 
de oude stamkaart of een pasfoto 
op te sturen naar de gemeente. 
U hoeft dan niet in de rij te staan.
Ook kunnen zwemliefhebbers op 
19 en 20 maart een abonnement 
tegen gereduceerd tarief reserveren
(tegen contante betaling en svp
gepast betalen) bij de sporthallen in
Steenderen en Hoog-Keppel en bij
het zwembad in Hengelo. In beide
gevallen wordt het abonnement
opgestuurd. Een abonnement geeft
toegang tot alle drie de gemeente-
lijke openluchtzwembaden. Het is
ook mogelijk om te zwemmen in de
particuliere zwembaden 'In de
Dennen' in Vorden en 'De Brink' 
in Zelhem. Kijkt u voor tarieven 
en openingstijden op hun websites
www.zwembad-indedennen.nl 
en www.centrumdebrink.nl

Baden op tijd klaar
Vorig jaar zomer zijn er problemen
geweest met de coating van de ge-
meentelijke zwembaden in Hengelo
en Steenderen. Hierdoor waren deze
baden helaas geruime tijd gesloten.
In de afgelopen maanden zijn voor-
bereidingen getroffen om de baden
te herstellen. Er is onderzoek ge-
daan naar de oorzaak en technische
installaties zijn schoongemaakt en
gereviseerd. De baden worden op 
dit moment opnieuw gecoat. We
vertrouwen er op dat de baden op de
gebruikelijke tijd kunnen openen. 

Een voordelig abonnement
Het Burg. Kruijffbad (Steenderen)
gaat op 19 april open, het Hessenbad
(Hoog-Keppel) en Het Elderink
(Hengelo) op 27 april. Tijdens de
voorverkoop liggen de prijzen voor
gezinsabonnementen, standaard-
abonnementen en jeugdabonne-
menten 20% lager dan in het seizoen
zelf. Wanneer u de gemeente één-
malig machtigt kunt u een aan-
vraagformulier met oude stamkaart
of pasfoto opsturen naar de ge-
meente, afdeling Openbare werken.
U hoeft dan niet in de rij te staan en
profiteert wel van het gereduceerde
abonnementstarief. U kunt een for-

mulier downloaden via de website
www.bronckhorst.nl�formulieren of
opvragen en dit ingevuld met pasfoto
opsturen naar de gemeente Bronck-
horst. Als wij uw aanvraag met
machtiging hebben ontvangen,
maken wij het abonnement voor u
klaar en sturen het u toe voor de
baden opengaan. Lekker makkelijk
dus. Wanneer u géén gebruik maakt
van deze gelegenheid bestaat de
mogelijkheid om op 19 maart 2008
van 15.00 tot 17.00 uur en 20 maart
van 18.00 tot 20.00 uur een abonne-
ment tegen gereduceerd tarief aan
te vragen. Dit kan door een ingevuld
formulier met oude stamkaart of
een pasfoto af te geven bij één van
de eerdergenoemde voorverkoop-
adressen. Hierbij dient u contant en
graag gepast te betalen (pinnen is
niet mogelijk). U kunt het abonnement
niet meteen meenemen. Wij sturen
het naar u toe voor de zwembaden
opengaan.

Zwemlessen
Inschrijven voor zwemlessen kan
door een inschrijfformulier in te vul-
len en af te geven bij de betreffende
locaties tijdens de tijdstippen van de
voorverkoop. Ook kunt u een formu-
lier opsturen naar de gemeente,
afdeling Openbare Werken. Dit kan
apart of samen met de aanvraag van
het abonnement. Let op! De zwemles
kan echter nog niet worden betaald.
Een formulier kunt u downloaden op
de website www.bronckhorst.nl�
formulieren of opvragen. Uw kind
wordt ingedeeld op niveau, diploma
en leeftijd. Wanneer er onvoldoende
plaatsen zijn, selecteren wij de
kinderen op leeftijd en plaatsen wij
hen op een wachtlijst. Nadat alle
kinderen zijn ingedeeld krijgt uw
kind een oproep voor de eerste les.
Bij de eerste les dient u een leskaart
te kopen aan de kassa van het
zwembad. Voor zwemles is een
abonnement verplicht!

Aanvraagformulieren voor abonne-
menten (en zwemlessen) zijn tijdens
de voorverkoopdagen bij de zwem-
baden of sporthallen te krijgen, 
te downloaden op de website
www.bronckhorst.nl�formulieren 
of op te vragen bij de sporthal in
Steenderen, Hoog-Keppel, 
het zwembad in Hengelo en de
gemeente Bronckhorst.

Voorverkoop abonnementen buitenzwembaden gemeente
Bronckhorst tegen gereduceerd tarief start binnenkort weer!
Dat scheelt 20% in prijs!

De tarieven voorverkoop: seizoen: 
Standaard abonnement (vanaf 17 jaar) € 44,90 € 56,20
Jeugdabonnement (4 t/m 16 jaar) € 32,00 € 40,00 
Gezinsabonnement € 86,10 € 107,70

De tarieven van de overige entreebewijzen zijn:
Standaard dagkaart € 3,00
Jeugd dagkaart € 2,10
Standaard avondzwemmen v.a. 18.00 u € 2,10
Standaard 10 badenkaart € 26,50
Jeugd 10 badenkaart € 19,00
Zwemleskaart (abonnement verplicht) € 47,30

In Steenderen en Hengelo wordt druk aan het bad gewerkt

Standaard: 
vanaf 17 jaar
Jeugd: 
4 t/m 16 jaar
Kinderen t/m 3 jaar 
gratis toegang

AANVRAAGFORMULIER 2008 VOOR EEN ABONNEMENT IN DE VOORVERKOOP

S.v.p. aankruisen wat van toepassing is. Uw 'basis' zwembad is:
� Het Elderink � Hessenbad � Burg. Kruijffbad

Hengelo (Gld) Hoog-Keppel Steenderen

Gewenst abonnement:

� Standaard (vanaf 17 jaar) € 44,90

� Jeugd (4 t/m 16 jaar) € 32,00

� Gezinsabonnement (*) € 86,10 (*) Inclusief partner en thuiswonende

kinderen t/m 16 jaar. De hoofdkaart komt op naam van de aanvrager.

Aanvrager

Achternaam–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Voorletter ––––––––––––––––––––––

Roepnaam –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Geb. datum ––––––––––––––––––––

Adres –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Postcode ––––––––––––––––––––––––

Woonplaats –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Telefoon––––––––––––––––––––––––––

Bij de aanvraag van een gezinsabonnement nog de volgende gegevens
van de overige gezinsleden invullen (voor alle gezinsleden oude stam-
kaart of pasfoto inleveren):

(Roep)naam partner –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Geb. datum ––––––––––––––––––––

(Roep)naam kind 1 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Geb. datum ––––––––––––––––––––

(Roep)naam kind 2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Geb. datum ––––––––––––––––––––

(Roep)naam kind 3 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Geb. datum ––––––––––––––––––––

(Roep)naam kind 4 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Geb. datum ––––––––––––––––––––

� Ik lever het formulier met stamkaart of pasfoto in op 19 of 20 maart 

en betaal  € –––––––––––––––––––––––– contant (pinnen is niet mogelijk).

Datum –––––––––––––––––––––––––––––––– Handtekening––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

� Ik stuur het formulier met stamkaart/pasfoto op vóór 21 maart 2008 

en machtig de gemeente Bronckhorst om éénmalig het 

abonnementsgeld  €–––––––––––––––––––––––––––– af te schrijven

van mijn rekeningnr.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

t.n.v. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum –––––––––––––––––––––––––––––––– Handtekening ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Het bedrag wordt vóór 12 mei afgeschreven van uw rekening (er is geen
recht van terugboeking) Let op! Een niet volledig ingevuld formulier kan
niet in behandeling worden genomen!
Alleen wanneer u de gemeente Bronckhorst éénmalig machtigt kunt u dit
formulier met oude stamkaart of pasfoto (s.v.p. naam, geb.datum en adres
achterop de foto vermelden) in een gesloten envelop met postzegel
opsturen naar Gemeente Bronckhorst, afdeling Openbare Werken, 
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)



Wegwerpkwasten en -rollers kunt u het beste afgesloten met een beetje
water bewaren. Spoel kwasten en rollers niet onder de kraan uit en gooi
de resten ook niet door het putje in de straat. Er bestaat ontploffingsgevaar,
verontreiniging van vijvers en sloten en het verstoort de afvalwaterzuivering.

Verf (ook waterverdunbare)

De gemeente wil een Centrum voor
Jeugd en Gezin in Bronckhorst
opzetten. Dat is een loket waar
iedereen terecht kan met vragen
over opgroeien en opvoeden. Daar-
voor is het belangrijk om te weten
hoe de toekomstige klanten van dit
Centrum, kinderen, jongeren en
ouders, denken over opgroeien en
opvoeden en wat zij verwachten van
een Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wij zijn benieuwd naar hun mening
en verwachtingen over het Centrum.
De gemeente nodigt ouders en jon-
geren daarom uit voor een groeps-
gesprek. Tijdens dit gesprek komen
verschillende onderwerpen aan de
orde over opvoeden en opgroeien in
Bronckhorst. 

De gemeente heeft vier bijeenkom-
sten voor verschillende doelgroepen
gepland: 
• een groepsgesprek met ouders

die geen gebruik hebben gemaakt
van jeugdhulpverlening is op 
5 maart a.s. van 19.30 tot 22.00 uur
in het Dorpscentrum in Vorden

• een bijeenkomst voor ouders die
de afgelopen vijf jaar wel gebruik
hebben gemaakt van jeugdhulp-
verlening is op 10 maart a.s. van
19.30 tot 22.00 uur in sporthal De
Kamp in Hengelo

• een groepsgesprek voor jongeren
van 14 t/m 17 jaar is op 5 maart
a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in het
Dorpscentrum in Vorden 

• een bijeenkomst voor jongeren
van 18 t/m 23 jaar is op 12 maart

van 18.00 tot 21.00 uur (met soep
en broodjes) in sporthal De Kamp
in Hengelo

Een aantal jongeren en ouders is
hiervoor per brief uitgenodigd
(willekeurig via een steekproef uit
de gemeentelijke basisadministratie
of via maatschappelijke organisaties).
Maar ook jongeren en/of ouders die
geen brief hebben ontvangen en in-
teresse hebben, kunnen deelnemen!
Geïnteresseerden kunnen zich nog
aanmelden bij mevrouw J. Arends
van de afdeling Maatschappij en
organisatie van de gemeente, 
via tel. (0575) 75 04 86 of e-mail
j.arends@bronckhorst.nl

Vergoeding
Deelnemers aan de bijeenkomsten,
ontvangen van ons een kleine ver-
goeding. Per bijeenkomst kunnen
maximaal 12 deelnemers meedoen.
Wanneer u bent ingedeeld voor één
van de bijeenkomsten, ontvangt u 
zo snel mogelijk een officiële uit-
nodiging (incl. de definitieve locatie).
Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met mevrouw
Arends. 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin
is bedoeld om ú/jou, indien nodig,
bij te staan bij het opgroeien en
opvoeden en daarom is het voor
ons belangrijk om te weten hoe
u/jij vindt dat deze dienstverlening
eruit moet zien. Geef u/je dus op!

Gemeente wil met jongeren en ouders
in gesprek over oprichting Centrum
voor Jeugd en Gezin
Laatste kans om aan te melden!

Het gemeentebestuur van Bronck-
horst hecht grote waarde aan goede
contacten tussen de Bronckhorster
ondernemers en de gemeente. Ook
wil het gemeentebestuur graag de
contacten tussen de ondernemers
onderling stimuleren. Waar kunnen
we elkaar versterken?

Op 15 april 2008 van 16.00 uur tot
20.00 uur organiseert de gemeente
Bronckhorst, in samenwerking met
organisatiebureau Tip Achterhoek
een Business to Business (B2B) dag.
Ondernemers, ondernemersvereni-

gingen, industriekring, business- en
service clubs uit de hele gemeente
Bronckhorst zijn van harte welkom
om deel te nemen aan deze dag. 

Datum: 15 april 2008
van 16.00 uur tot 20.00 uur 

Locatie: HCR Bakker in Vorden, 
Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden

Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de website van Tip Achterhoek:
www.tipachterhoek.nl. Via deze
website kunt u zich ook aanmelden.

Business to Business (B2B) dag 
op 15 april 2008

Tijdens de B2B dag kunt u elkaar ontmoeten en contacten leggen met andere ondernemers

Omdat de klimaatverandering ons
allemaal aangaat, geeft de gemeente
Bronckhorst prioriteit aan de invulling
van onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid om de uitstoot van
CO2 binnen onze gemeente te ver-
minderen. Dit doen wij door mee te
werken aan een aantal activiteiten,
zoals op 15 februari is meegedaan
met de warme truiendag. Een andere
activiteit is het planten van klimaat-
bosjes.

Ruimte voor grote nieuwe bossen
hebben we niet, maar we kunnen
wel een vuist maken. Landschaps-
beheer Nederland en De Land-
schappen bedachten een
inspirerende actie: het planten van
honderden klimaatbosjes in het hele
land! Klimaatbosjes bestaan uit
minimaal 3 walnotenbomen in een
driehoeksvorm en zijn bedoeld als
symbool voor de grote compensatie-
bossen. De keuze voor deze soort
boom is bewust gemaakt. Het is een
echte gebruiksboom die de nodige

Aanplant Klimaatbosjes reduceert CO2

Het Algemeen Bestuur van het
Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert op 17 maart a.s. om 13.30
uur in het gemeentehuis van Doetin-
chem op de Raadhuisstraat 2. De
vergadering is openbaar. U bent van

harte welkom om deze bij te wonen.
De agenda en vergaderstukken
liggen ter inzage op het kantoor van
het Recreatieschap Achterhoek-
Liemers op de Spalderkampseweg 1
in Hummelo, tel. (0314) 38 17 45.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers
vergadert op 17 maart a.s.

In zijn vergadering van 25 februari
jl. heeft de Stichting Programma-
raad Oost-Gelderland het defini-
tieve radio- en televisieadvies op-
gesteld voor de periode 2008-2009
voor alle gemeenten in de Achter-
hoek en De Liemers en voor de
gemeente Brummen. De ingangs-
datum van het advies is 1 juli 2008
en het heeft een looptijd van één
jaar. 

Radio
Voor de radio zijn verplicht: Radio 1,
Radio 2, Radio 3, Radio 4, Radio 5,
2 Nederlandstalige Belgische
zenders, Radio Gelderland en de
lokale publieke zender voor uw
gemeente. Voor de Belgische zen-
ders zijn VRT RVI 1 en VRT radio
Donna gekozen. Indien er in de
gemeente geen lokale publieke
zender uitzendt is als vervangende
zender Radio Ideaal aangewezen. 

Voor de 16 radiozenders van het
basispakket waarover de Pro-
grammaraad verder mag advise-
ren is gekozen voor: Arrow Rock
Radio, BBC World Service, BNR
FM, Classic FM, Deutsche Welle,
Hot Radio, Gelders Geluid, NDR 2,
Optimaal FM, Q-Music, Radio
France International, Radio 6,
Radio 538, Sky Radio, WDR 3 en
WDR 4.

Televisie
Voor de televisie zijn verplicht:
Nederland 1, Nederland 2 en
Nederland 3, 2 Belgische zenders,
TV Gelderland en per gemeente
één lokale publieke zender. 
Voor de Belgische zenders zijn
VRT 1 en Canvas/Ketnet gekozen.
Indien er in de gemeente geen
lokale publieke zender uitzendt is
als vervangende zender Rai Uno
aangewezen. 

Voor de 8 televisiezenders waar 
de Programmaraad verder over
mag adviseren is gekozen voor:
Arte, Discovery Channel, Euro-
sport, National Geographic,
Nickelodeon/Comedy Central,
NDR, TV 5 en WDR.  

Kabel
Daarnaast heeft de programma-
raad een voor kabelexploitant UPC
geheel vrijblijvend advies voor het
standaardpakket opgesteld. 

Voor de radiozenders zijn dat: Ar-
row Jazz FM, BBC Radio 2, BBC 3,
Caz!, City FM, FunX, HotRadio 93
FM, Juize FM, Kink FM, Radio 10
Gold, Radio Bembem, Radio Oost,
Radio Veronica, RNE, Slam! FM,
Tweede Kamerlijn, WDR 2 en
100%nl.

Voor de televisie zijn dat: ARD,
BBC 1, BBC 2, CNN, Euronews,
Graafschap TV, Jetix/Veronica,
MTV, Net 5,  RTL4, RTL 5, RTL 7,
RTL Duits, SBS 6, TMF, TV Oost 
en ZDF.

Verzoek indienen
Kabelabonnees in de gemeenten
die binnen het werkgebied van de
Stichting Programmaraad Oost-
Gelderland wonen, kunnen indien
gewenst verzoeken voor een spe-
cifieke zender in het aanvullende
pakket bij UPC indienen: 

UPC
Postbus 80900
1005 DA Amsterdam

Mededelingen
van de Stichting
Programmaraad
Oost-Gelderland

aandacht trekt. Door later samen
met de kinderen walnoten te gaan
rapen, kan het verhaal achter de
klimaatsbosjes bovendien op een
aansprekende manier aan de nieuwe
generatie woerden doorgegeven.
Bovendien is het een duurzame
houtsoort.

In de afgelopen periode zijn de
Dorpsbelangenorganisaties bena-
derd om mee te denken of er bij elke
kern in Bronckhorst, hoe klein ook,
plaats is voor minimaal drie wal-
notenbomen. Onze oproep heeft tot
resultaat gehad dat op zaterdag 
8 maart 2008 het eerste klimaatbosje
geplant wordt door onder andere
wethouder Andre Baars. Ook u kunt
hier bij zijn! We beginnen om 13.00
uur in het eerste bosje in het dorps-
bos in Zelhem (Kampweg, vlak bij de
Kattekolkweg). Aansluitend worden
op nog twee locaties samen met de
betreffende Dorpsbelangenorgani-
satie klimaatbosjes geplant.
Wij zien u graag op 8 maart!



De monumentencommissie verga-
dert op woensdag 19 maart 2008
om 9.00 uur in het gemeente-
kantoor. 

Deze vergadering is openbaar. 
De agenda voor deze vergadering
kunt u vinden op onze website
www.bronckhorst.nl

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse
Bronckhorster organisaties jaar-
lijks recht hebben op subsidie. 
Om voor subsidie in aanmerking te
komen, moeten organisaties voor 
1 mei voorafgaand aan het jaar
waarvoor subsidie wordt aange-
vraagd, een aanvraagformulier
indienen bij de gemeente. Dit bete-
kent dat uw 'Aanvraag subsidie
2009', voor 1 mei 2008 ingediend
moet zijn.

Subsidiebeleid
U kunt op www.bronckhorst.nl
(onder 'snel naar'/aanvraag subsidie)
het subsidiebeleid van de gemeente
raadplegen, en bekijken of uw orga-
nisatie in aanmerking komt voor
subsidie in 2009. Dit beleid kunt u
ook inzien bij de afdeling Maat-
schappij en organisatie in het ge-
meentekantoor. De beleidsstukken
zijn hier tegen betaling verkrijgbaar
(via de website kunt u ze gratis
downloaden).

Subsidie 2009 aanvragen
Als u denkt in aanmerking te komen
voor subsidie, kunt u voor 1 mei 2008
een aanvraagformulier subsidie
2009 indienen bij de gemeente.

Informatie over het invullen van de
aanvraag vindt u op het aanvraagfor-
mulier zelf. Het aanvraagformulier
is verkrijgbaar bij de recepties van
het gemeentehuis en het gemeente-
kantoor, maar is ook te downloaden
via onze website. Let op! De aan-
vraagformulieren voor de subsidie
2009 worden dus niet meer door 
de gemeente verstuurd zoals dat
voorheen gebeurde. Het originele
formulier stuurt u rechtstreeks naar
de gemeente, aanvragen per e-mail
kunnen helaas nog niet behandeld
worden. Na ontvangst van uw aan-
vraagformulier ontvangt u van de
gemeente een ontvangstbevestiging.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of na 1 mei
2008 binnenkomen, geldt een
korting op de subsidie. Hoe later de
aanvraag binnenkomt, hoe groter
het kortingspercentage is dat wordt
toegepast. Als de aanvraag meer
dan vijf weken te laat is, nemen wij
deze niet meer in behandeling en
ontvangt u geen subsidie. U vindt 
de volledige kortingsregeling in de
subsidieverordening Bronckhorst.

Beslissing op subsidieaanvraag
Wij streven ernaar u in september
van het jaar waarin u subsidie hebt
aangevraagd uitsluitsel te geven
over uw subsidieaanvraag. Gelet op
het grote aantal aanvragen dat jaar-
lijks wordt ingediend, kan het echter
voorkomen dat de beschikking op
uw aanvraag later dan dit tijdstip
wordt afgegeven. De beslissing op
uw subsidieaanvraag deelt de ge-
meente u in ieder geval uiterlijk op
31 december van het jaar vooraf-
gaand aan het subsidiejaar mede,
zoals vastgelegd in de subsidie-
verordening Bronckhorst. 

Subsidieaanvragen 2009 
moeten 1 mei 2008 binnen zijn

Bekendmaking subsidieplafonds
In 2009 hanteert de gemeente binnen de verschillende uitvoeringsregels 
bij het berekenen van de subsidiebedragen plafondbedragen. Naar aanlei-
ding van de komende evaluatie van het subsidiebeleid in 2008, kunnen deze
plafonds nog wijzigen. 

Beleidsregel Cultuur
Amateuristische Kunstbeoefening

• Toneel en dans € 1.080,00
• Zangverenigingen € 14.381,00

Muziekverenigingen € 71.000,00
Nuts blokfluit- en keyboardlessen € 250,00
Kunst- en cultuur € 2.100,00
Cultuur Historische Verenigingen € 1.200,00

Beleidsregel Jeugd- en Jongeren
Jeugd- en jongerenverenigingen € 6.000,00
Speel-o-theken € 9.154,00
Speeltuinverenigingen € 1.250,00

Beleidsregel Sport
Sportverenigingen

• Binnensport € 54.050,00
• Buitensport € 63.450,00
• Overig € 9.500,00
• Gehandicaptensport € 2.500,00

IJsverenigingen € 900,00

Beleidsregel Leefbaarheid
Oranje- en 4/5 mei comités € 6.600,00
Sinterklaascomité € 400,00
Emancipatiewerk € 4.300,00

Beleidsregel Onderwijs
Cultuureducatie basisonderwijs € 7.500,00

Beleidsregel Gezondheidsbeleid
Hulpverlening € 2.400,00
Zonnebloem € 1.244,00

Beleidsregel Overige Subsidieontvangers
Stichting MZW De Boerderij € 5.900,00

Incidentele subsidies € 20.000,00

Vragen
Voor vragen over de subsidieaanvraag 2009 kunt u contact opnemen 
met mevrouw A. Goris, van de gemeente tel. (0575) 75 04 90, 
of mail naar a.goris@bronckhorst.nl

Hoe denkt u over uw woonomgeving?
Wat is uw mening over ons gemeente-
bestuur? Wat vindt u van de
gemeentelijke regels en de dienst-
verlening aan onze loketten? Het
gemeentebestuur vindt het belang-
rijk om uw mening over de gemeente
te weten. Daarom houden wij in
maart/april een enquête onder
inwoners en onder bezoekers van
het gemeentehuis/-kantoor. Dit on-
derzoek, de 'Staat van de gemeente',
hielden we ook in 2006. Hiermee
vergelijken we ons functioneren
met dat van andere deelnemende
gemeenten maar ook met onze
resultaten van de enquête die we 
in 2006 hielden. 

Binnenkort stuurt de gemeente naar
1.200 willekeurig gekozen inwoners
een brief met een vragenlijst over de
gemeente. Daarnaast kunt u, nadat
u een bezoek heeft gebracht aan het
gemeentehuis/-kantoor om bijvoor-
beeld een identiteitskaart aan te
vragen, van half maart tot half april
een vragenlijst invullen over de
dienstverlening aan onze loketten. 

Uw waardering telt
In de vragenlijsten kunt u uw waar-
dering geven over een aantal aspec-
ten van de gemeente. Als een groot
aantal inwoners dit doet, kunnen wij
op hoofdlijnen de 'Staat van onze ge-
meente' aangeven: oftewel hoe staat
onze gemeente er op dit moment
volgens u voor? Wij hopen dat u een
zo eerlijk mogelijk oordeel geeft

Wat is de 'Staat van onze gemeente'?

Raadsvergadering 
28 februari 2008
Op 28 februari 2008 vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door veel publiek,
waaronder vijf speciale gasten van
de raad. Zij kregen voor aanvang
van de vergadering van enkele
raadsleden een uitgebreide uitleg
over de raad, het raadswerk en de
komende vergadering. Ook waren
er veel belangstellenden uit Bronk-
horst, in verband met de ontwikke-
lingsvisie. De vergadering startte
met een inspreker die aandacht
vroeg voor het betrekken van
burgers bij beleidsvoorbereiding.

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

'Buitengebied 2003 -
Bruinderinkweg Hengelo (Gld)'

Dit bestemmingsplan maakt uit-
breiding van Bosman Groenkwekerij
aan de Kervelseweg 23 in Hengelo
mogelijk. Op het oorspronkelijke
plan zijn zienswijzen ingekomen die,
in overleg met de firma Bosman,
geleid hebben tot aanpassing van
het bestemmingsplan. Dit betekent
o.a. dat er minder bebouwing komt

op het perceel en dat een lagere
maximale hoogte van de gebouwen
is afgesproken. De raad ging una-
niem akkoord met dit plan.
• Bestemmingsplan en beeld-

kwaliteitplan 'Landgoed
Elsmaten in Zelhem'

Met dit bestemmingsplan wordt de
bouw van een landgoed mogelijk,
met de vestiging van een landhuis
van 'allure' met drie wooneen-
heden. Tevens zorgt een herziening
van het geldende bestemmingsplan
'Zelhem Buitengebied 2-1988' voor
de ontwikkeling en het behoud van
nieuwe natuur en versterking van
landschappelijke waarden. Ook dit
plan werd met algemene stemmen
aanvaard.
• Ontwikkelingsvisie Bronkhorst
Met de ontwikkelingsvisie wil de
gemeente, samen met bewoners en
ondernemers, de relatie toerisme
en leefbaarheid optimaliseren. 
De visie moet leiden tot concreet
uitvoerbare projecten. Er was veel
discussie over dit plan. Met een
amendement van de fracties van 
de PvdA, het CDA en Groen Links,
werd het voorstel aangenomen. 
De VVD en D66 wilden de visie voor
kennisgeving aannemen en de
procedure opnieuw gaan volgen.
Van de ontwikkelingsvisie wordt 

nu alleen hoofdstuk 4 aangenomen.
Ook werden enkele onderdelen
geschrapt in het uitvoerings-
programma. Voor een uitgebreid
verslag verwijzen wij u naar onze
website www.bronckhorst.nl 
onder gemeente/raad. 
• Milieujaarprogramma 2008
Op grond van de Wet milieubeheer
is de gemeente verplicht om jaar-
lijks een milieuprogramma vast 
te stellen. Dit programma op
hoofdlijnen werd door de raad 
met algemene stemmen aanvaard.

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

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 27 maart 2008.

Uit de raad

over de gemeente en over het
gemeentebestuur, zodat deze 'Staat
van de gemeente' ook daadwerkelijk
weergeeft wat u als inwoner denkt
en wij weten waar we eventueel nog
aan moeten werken.
Ontvangt u een vragenlijst met de
post of brengt u tussen half maart
en half april een bezoek aan het
gemeentehuis/-kantoor, dan stellen
wij het zeer op prijs als u aan ons
onderzoek wilt meewerken. Hiermee
helpt u ons ons werk beter te doen.
De resultaten van het onderzoek wor-
den naar verwachting in september
2008 bekend.

De acht gemeenten in de Achterhoek
(Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland, Oude
IJsselstreek, Oost-Gelre en Win-
terswijk) gaan de levering van WMO
hulpmiddelen binnenkort Europees
aanbesteden. Deze hulpmiddelen
voor mensen met een beperking
betreffen de voormalige Wvg-voor-
zieningen (rolstoelen, scootmobielen,
douchestoelen etc). De gemeenten
zijn verantwoordelijk voor het aan-
bieden van deze hulpmiddelen en
zij kiezen ervoor een gezamenlijk
contract af te sluiten. Bij de open
Europese aanbesteding moeten de
mededingende leveranciers aan
strenge vooraf opgestelde criteria
voldoen (bijvoorbeeld voldoende
ervaring, middelen, goed opgeleid
personeel, achtervangregeling). 
Deze kwaliteitseisen (70%) bepalen
naast de prijs (30%) met welke orga-
nisatie(s) de gemeenten in zee gaan.
Het doel is om partijen te vinden die
u de beste hulpmiddelen en service
kunnen bieden. De Wmo-raden
kunnen zich vinden in de uitgangs-
punten voor de aanbesteding zoals de
gemeenten die hebben opgesteld.
De verwachting is dat het nieuwe
contract per 1 oktober van dit jaar
ingaat. Tot die tijd blijft de huidige
leverancier van hulpmiddelen in
ieder geval haar taken uitvoeren.

Europese aanbesteding 
WMO hulpmiddelen
Achterhoek

Monumentencommissie



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, 1 januari t/m 31 december 2008, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten

in café-restaurant De Woage, E. Wijngaards
• Halle, Keijenborg en Steenderen, Roll-over-Bronckhorst voor wandelaars en scootmobiels, 

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

• Hengelo (Gld), 20 april 2008, dweilorkestenfestival met 14 dweilorkesten en podium op Spalstraat
bij Leemreis en Waenink/Langeler en marktplein van 12.00 tot 18.00 uur, afsluiten Spalstraat
van 10.00 tot 20.00 uur, evenementen stichting Concordia

• Hengelo (Gld), parkeerplaats gemeentehuis, 20 april 2008 ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet van 12.00 tot 18.00 uur, Langeler horeca

• Hengelo (Gld), hoek Bleekstraat/Ruurloseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor
biercarrousel, 9 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 11 juli van 15.00 tot 01.00 uur, 12 juli van 14.00 tot
01.00 uur, 13 juli van 14.00 tot 24.00 uur, Leliestraat/Kampstraat, ontheffing artikel 35 Drank-
en Horecawet, 30 april en 1 mei van 08.00 tot 20.00 uur, Leliestraat/Tramstraat, feesttent met
live-muziek en accordeon, tijdelijke gebruiksvergunning, 30 april en 1 mei 2008 van 10.00 tot
20.00 uur, café Wolbrink

• Hengelo (Gld), ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor tapwagen, 9 juli van 10.00 tot
24.00 uur en 13 juli 2008 van 11.00 tot 21.00 uur, De Egelantier

• Hengelo (Gld), 30 april 2008, optocht, aubade en kinderspelen in verban met Koninginnedag
van 10.00 tot 18.00 uur, afsluiten Kampstraat, Leliestraat, Meidoornstraat en Prunusstraat en
gedeelte van de Tramstraat, Oranje comité Hengelo

• Hengelo (Gld), parkeerplaats Schoolstraat, 28 maart t/m 4 april 2008 plaatsen mobiele trailer
Arkventure Bible Xplorer, Nederlands Bijbelgenootschap

• Hengelo (Gld), Spalstraat, 26 april 2008, paarden- en ponymarkt en biologische streekproducten
van 07.00 tot 15.00 uur, afsluiten gedeelte Spalstraat en Tramstraat van 07.00 tot 14.00 uur,
marktvereniging Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 5 april 2008, voorjaarsconcert van 20.00 tot 22.30 uur, 
tijdelijke gebruiksvergunning, christelijke muziekvereniging Crescendo

• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 11 juli van 12.00 tot
18.00 uur en 12 juli 2008 van 11.00 tot 18.00 uur, ijsvereniging Steintjesweide

• Hengelo (Gld), 1 januari t/m 31 december 2008 aanwezigheidsvergunning voor één behendigheids-
automaat in cafetaria Langeler, H.W. Langeler

• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 11, aanvraag drank- en horecavergunning, mevrouw M.F. van
Muiswinkel

• Keijenborg, Sint Janstraat 3, aanvraag drank- en horecavergunning, café restaurant H. Winkel-
man B.V.

• Steenderen, parkeerplaats Super de Boer, 8 juni 2008, rommelmarkt van 11.00 tot 15.00 uur,
stopverbod Burgemeester Smitstraat van 09.00 tot 15.00 uur, muziekvereniging Nieuw Leven

• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor buitentap, 30 april van 08.00 tot 
01.00 uur en 1 mei 2008 van 08.00 tot 22.00 uur, De Rotonde

• Vorden, Wildenborchseweg, open tuindagen, 24 en 25 mei 2008 van 10.00 tot 17.00 uur, stichting
De Wildenborch

• Zelhem en omgeving, 7 juni 2008, toertocht motorfietsen, afsluiten Korenweg en gedeelte
Petersdijk, toercommissie ZAMC

• Zelhem, loterij tijdens toneeluitvoering, 11 en 12 april 2008, toneelvereniging Wees een Zegen
• Zelhem, Industriepark 11-15, permanent plaatsen van twee vlaggenmasten, Kupan B.V.
• Zelhem, kindervakantieweek met lawaaioptocht, hutten bouwen in het Pelikaanbos en over-

nachting in sporthal, 18 t/m 22 augustus 2008, stichting jeugd- en jongerensociëteit Zelhem
• Zelhem, Markt, rommel- en boekenmarkt, 3 mei 2008 van 08.00 tot 17.00 uur, stichting Charité
• Zelhem, Stationsplein 8-12, aanvraag drank- en horecavergunning door zwem- en cultureel

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Dwarsdijk 1, 3 en 3A, bouwen melkveestal
• Halle, Zieuwentweg 7, veranderen dakkapel
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 4, bouwen overkapping/veranda
• Hengelo (Gld), Mokkinkdijk 3, gedeeltelijk vergroten mestkelder binnen in schuur
• Hummelo, De Muldershof 14, bouwen terrasoverkapping/veranda
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 4, bouwen schuur ter vervanging van diverse schuren
• Rha, Prinsenmaatweg 10, veranderen ruimte voor een melkrobot
• Steenderen, Kastanjelaan 30, plaatsen overkapping/veranda
• Vorden, Almenseweg 29, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Brinkerhof 9, geheel vernieuwen duivenhok
• Zelhem, Halseweg 6, gedeeltelijk vernieuwen woning
• Zelhem, Heidenhoekweg ong., bouwen 2 woningen en een schuur 
• Zelhem, Kerkhoflaan 10, veranderen garagedeur
• Zelhem, Schooltinkweg 13, bouwen woning met garage/berging

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Arendsenweg, kavel 18, bouwen bedrijfsverzamelgebouw, vrijstelling wegens over-

schrijden bestemmingsplanbepaling over toegestane plaatsing uit de perceelsgrens, het betreft
een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 18, lid 1 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp' 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Nieuwstad 30, bouwen fietsenstalling, vrijstelling wegens niet voldoen aan criterium

om op grond van het bestemmingsplan aan het bouwplan mee te kunnen werken,  geldend
bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 6 maart t/m 16 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Voorgenomen vrijstellingen

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

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

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

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Halseweg 38, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vierakker, IJselweg 16, voor het realiseren van een praktijkruimte voor training/coaching en

energetische voetreflextherapie, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 6 maart 2008 t/m 
16 april 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

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

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

B en w zijn van plan, ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, aan stichting Beheer
Dorpshuis de Horst in Keijenborg vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf
in de inrichting Sint Janstraat 6 in Keijenborg. Aan de te verlenen vergunning zullen beperkingen
en/of voorschriften worden verbonden.

Tegen dit voornemen kan een belanghebbende binnen vier weken na de dag van bekendmaking
van dit voornemen schriftelijke zienswijze indienen bij b en w. 

De zienswijze dient het volgende te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het conceptbesluit waartegen het bezwaar zich richt, de gronden van de
zienswijze en de ondertekening.

Drank- en Horecawet

Verzonden op 25 februari 2008:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 20, buitenplaats De Ulenpas, voor de restauratie en verbouw van

de tuinschuur en stalgebouw tot logiesgebouw
Verzonden op 26 februari 2008:
• Vorden, Horsterkamp 8, buitenplaats huis Vorden, voor het wijzigen van de historische tuinaanleg 

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

De besluiten treden na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Rijksmonumentenvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 26 februari 2008:
• Vorden, Dorpsstraat 10, ontheffing sluitingsuur verbonden aan het horecaconvenant, 2008,

V.O.F. De Herberg
• Zelhem, Brinkweg, stuntrijder, 9 maart 2008 van 12.00 tot 15.00 uur, Engbers Motors B.V.
Verzonden op 27 februari 2008:
• Drempt, Braambergseweg, innemen van een standplaats voor de verkoop van patat, snacks en

aanverwante artikelen op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 19.30 uur in 2008, E. Oost
• Hengelo (Gld), jaarlijkse kermis met diverse activiteiten, lunapark, vogelschieten en optocht, 

9 juli 10.00-24.00 uur, 11 juli 14.00-01.00 uur, 12 juli 12.00-01.00 uur en 13 juli 2008 14.00-24.00 uur,
verkoop loten, 1 maart t/m 8 juli 2008, schutterij E.M.M.

• Hengelo (Gld), Spalstraat, voorjaarsmarkt, 9 maart 2008 van 10.00 tot 17.00 uur, Hengelose
Ondernemers Vereniging

• Hengelo (Gld), innemen van standplaats op de parkeerplaats tussen Raadhuisstraat 51 en 
61 met ingang van 15 maart t/m 31 december 2008 op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen
van 10.00 tot 18.00 uur, vishandel Hengel

• Hummelo, Groeneweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 23 maart 2008 van 19.00 tot
24.00 uur, J.W. Addink

• Keijenborg, kermis, 20 juni van 18.00 tot 01.30 uur, 21 juni van 14.00 tot 01.30 uur, 22 juni van
11.00 tot 00.30 uur en 23 juni 2008 van 10.00 tot 00.30 uur, schuttersgilde St. Jan

• Vorden, hoek Bergkappeweg/Eikenlaan, 23 maart 2008, optocht, paasvuur en tentfeest  met
live-muziek van 20.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot
01.00 uur, J. Kieskamp, tijdelijke gebruiksvergunning, stichting C.C.K.

Verzonden op 28 februari 2008:
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 13 april 2008, modeshow van 12.00 tot 19.00 uur, tijdelijke

gebruiksvergunning, Hengelose Ondernemers Vereniging
• Hummelo, Zelhemseweg, rommelmarkt, 24 maart 2008 van 09.00 tot 16.00 uur, Wapen van

Heeckeren
• Zelhem, palmpaasoptocht, 16 maart 2008 van 14.00 tot 16.00 uur, Ondernemers Vereniging

Zelhem

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Permanente reclame
Verzonden op 27 februari 2008:
• Zelhem, Wassenaarweg 2, afwijzend besluit over het aanbrengen van permanente reclame

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 22 februari 2008:
• Zelhem, Nijmansedijk 4, gedeeltelijk plaatsen hekwerk
• Zelhem, Wolfersveenweg 6, plaatsen drie dakkapellen
Verzonden op 26 februari 2008: 
• Hengelo (Gld), Fokkinkweg 46, gedeeltelijk vergroten carport 
• Zelhem, Akkermansstraat 9, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 26 februari 2008:
• Zelhem, Brunsveldweg 2, veranderen boerderij
Verzonden op 28 februari 2008:
• Halle, Tarwestraat 9, bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Veermansweg ong., tegenover nr. 10, bouwen werktuigenberging
• Hummelo, Rijksweg 120, vergroten rundveestal en bouwen van vloerplaten, verleend met

toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructie-
plan Achterhoek en Liemers 

• Vorden, Insulindelaan 5, verbouwen van een bijgebouw tot extra woonruimte, verleend met
vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

• Vorden, Wiersserbroekweg 18, gedeeltelijk vergroten rundveestal
• Zelhem, Hummeloseweg 74, bouwen vervangende woning, verleend met vrijstelling op grond

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

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 26 februari 2008:
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 2, 4, 6, 8, bouwen vier bedrijfshallen en één kantoorpand 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 28 februari 2008:
• Zelhem, Eeltinkweg 6, slopen ligboxenstal, rundveestal en een werktuigenloods met mestkelder,

komt asbesthoudend afval vrij

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 27 februari 2008:
• Vorden, Hamminkweg 5, voor de verbouw en restauratie van de woonboerderij
Verzonden op 29 februari 2008:
• Drempt, Veenweg 8, voor het vergroten van de dakkapel 
• Hoog-Keppel, Jonker Emilweg 5, voor het maken van twee glasopeningen in de oostgevel en

het plaatsen van twee dakramen 

Drank- en horecawet (art. 3)
Verzonden op 27 februari 2008:
• Hengelo (Gld), aan R.B.W. Visser is vergunning verleend voor het uitoefenen van een horeca-

en slijtersbedrijf in de inrichting Spalstraat 40 

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en resp. art. 5.4.1 APV)

Verzonden op 4 maart 2008:
• Halle, Halle-Nijmanweg 5, voor verbranding nabij de Pluimersdijk in Halle
• Halle, Meuhoek 3A, voor verbranding nabij de dit perceel
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 14, voor verbranding nabij de Berendschotstraat in Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Iekink 10, voor verbranding nabij de Banninkstraat in Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 5A, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 1, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 5, voor verbranding nabij dit perceel
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 7, voor verbranding nabij de Riefelerdijk 3A in Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 24, voor verbranding nabij dit perceel 
• Hummelo, Broekstraat 41B, voor verbranding nabij dit perceel
• Hummelo, Dorpsstraat 11, voor verbranding nabij dit perceel
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 19, voor verbranding nabij dit perceel
• Keijenborg, Remmelinkdijk 10, voor verbranding nabij de Velswijkweg 11 in Zelhem
• Keijenborg, Wolsinkweg 5A, voor verbranding nabij de Wolsinkweg 5 in Keijenborg
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Schaapsdrift 34, Zevenaar, voor verbranding nabij de Vaalverinkdijk in Hengelo (Gld)
• Steenderen, Covikseweg 13, voor verbranding nabij de L. Dolfingweg in Steenderen
• Vorden, Bergkappeweg 2, voor verbranding nabij de Bergkappeweg in Vorden
• Vorden, Wiersserbroekweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Vorden, Wiersserbroekweg 7, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Boeninksteeg 8, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Enkweg 7a, voor verbranding nabij dit perceel 
• Zelhem, Haitinkweg 5A, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Hummeloseweg 63, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Meeneweg 10, voor verbranding nabij de dit perceel 
• Zelhem, Michelstraat 14, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Michelstraat 5, voor verbranding nabij dit perceel
• Zelhem, Wisselinkweg 1, voor verbranding nabij de Venneweg 5 in Hengelo (Gld)

Kapvergunningen
Verzonden op 22 februari 2008:
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 1, vellen van één inlandse eik, noodkap, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 55, vellen van één wilg, herplant verplicht: één boom naar keuze
• Halle, Marssestraat, verplaatsen van ca. 40 elzen, uitloopplicht
• Zelhem, hoek Ruurloseweg/Berkendijk, vellen van één larix en twaalf Amerikaanse eiken,

herplant verplicht: 20 berken
Verzonden op 28 februari 2008:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat, verwijderen van + 200 m. meidoornhaag, herplant verplicht:

150 m. meidoornhaag, 275 m. elzenrij en 15 (knot)wilgen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de kermis 

- zijn de Spalstraat, tussen de Ruurloseweg en de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat, 
de parkeerplaats aan de Kerkstraat en de Kerkstraat, tussen de Ruurloseweg en de Marktstraat,
van 7 t/m 13 juli afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

- is de Spalstraat, vanaf de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot aan de kruising

Kastanjelaan/Zuivelweg, op 9 juli van 07.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
behalve bestemmingsverkeer

- zijn de Spalstraat, tussen de Hummeloseweg en het Iekink, de Zuivelweg, tussen de Spalstraat
en de Kampstraat, de Kampstraat, de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Kampstraat, 
de Rozenstraat, tussen de Tramstraat en het Iekink, het Iekink, tussen de Rozenstraat en 
de Spalstraat, op 9 juli van 16.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestem-
mingsverkeer

- is de Bleekstraat, tussen de Spalstraat en de Veemarktstraat, op 11 juli van 12.00 tot 21.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

- is de Spalstraat op 12 juli van 20.00 uur tot 13 juli 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer 

- wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven in de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en 
de Banninkstraat, van 9 juli 07.00 tot 16.00 uur en van 12 juli 20.00 tot 13 juli 18.00 uur

- wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven in de Spalstraat, vanaf de kruising Raadhuisstraat/
Veemarktstraat tot het Iekink, van 7 t/m 13 juli voorzover dit gedeelte van de weg niet is
afgesloten

- wordt het éénrichtingsverkeer opgeheven in de Kerkstraat, tussen de Marktstraat en 
de Raadhuisstraat, van 7 t/m 13 juli 2008

• Keijenborg, tijdens de kermis 
- zijn de Pastoor Thuisstraat, de Kerkstraat en de Geltinkweg van 17 juni 09.00 t/m 24 juni 

17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
- zijn de Hogenkampweg, tussen de Zaarbelinkdijk en de Kerkstraat, de Kerkstraat, tussen 

de Hogenkampweg en de Teubenweg, en de Sint Janstraat, tussen de Nyssinckkampweg en 
de Kerkstraat, van 20 juni 18.00 t/m 24 juni 02.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmingsverkeer 

- zijn de Kerkstraat, de Sint Janstraat, de Pastoor Thuisstraat en de Hogenkampweg op 22 juni
van 10.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

- en geldt een omleidingsroute voor het gemotoriseerde verkeer via de Hengelosestraat,
Steenderenseweg naar de Bronkhorsterstraat/Reigersvoortseweg van 20 juni 18.00 tot 
24 juni 2008 02.00 uur

• Vorden, tijdens het paasvuur van 23 maart 19.00 tot 24 maart 2008 10.00 uur is de Bergkappeweg,
tussen de Eikenlaan en de Bekmansdijk, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer en geldt een stopverbod aan één zijde van de weg (even nummers) van de Eikenlaan,
tussen de Hamsveldseweg en de Bergkappeweg 

• Zelhem, tijdens het stuntrijden door Engbers Motors B.V. is de Brinkweg, tussen de huis-
nummers 15A en 17, op 9 maart 2008 van 10.00 tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, in verband met de palmpaasoptocht is het Stationsplein van 15 maart 23.00 tot 
16 maart 17.00 uur en de Kerkweg op 16 maart 2008 van 12.00 tot 17.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 

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

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw
bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter 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.

Van 5 t/m 7 maart 2008 kapt de gemeente in Vorden verschillende bomen. 
Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de onderstaande straten voor doorgaand verkeer af:
• Prins Clauslaan
• Pieter van Vollenhovenlaan, tussen de Beatrixlaan en de parallelweg Horsterkamp
• Beatrixlaan, tussen de parallelweg en de Margrietlaan
• Margrietlaan, ter hoogte van het van Arkelplein
• Christinalaan, ter hoogte van het Van Arkelplein

Helaas kunnen wij niet exact de periode van afsluiting aangeven, omdat er omstandigheden zijn
die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoor-
beeld aan de weersomstandigheden.

Snoeiwerkzaamheden

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde Zutphenseweg 32, Vorden
Om nieuwbouw van 17 zorgappartementen voor verstandelijk gehandicapten aan de
Zutphenseweg 32 in Vorden mogelijk te maken hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een
hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.  

Van 6 t/m19 maart 2008 liggen voor eenieder op het gemeentekantoor gedurende de openingstijden
de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van 17 zorgappartementen voor verstandelijk
gehandicapten aan de Zutphenseweg 32 in Vorden 

• het ontwerpbesluit van 25 februari 2008

Gedurende bovengenoemde termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen 
over het ontwerpbesluit schriftelijk kenbaar te maken. De schriftelijke reacties dienen te worden
gericht aan b en w.

Wet geluidhinder



Openbare bekendmakingen - vervolg

Wijzigingsplan 'Aaltenseweg 9 Zelhem'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Aaltenseweg 9 Zelhem' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 6 maart t/m 16 april 2008 tijdens de 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) 750 370.

Het plan heeft betrekking op het vergroten van een agrarisch bouwperceel t.b.v. het uitbreiden
van een bestaande ligboxenstal op het perceel Aaltenseweg 9 in Zelhem. Een belanghebbende
kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan 
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Goedgekeurd bestemmingsplan 'Buitengebied 2006 Koningsweg 1 te Hengelo' 
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 februari 2008 het bestemmingsplan
'Buitengebied 2006 Koningsweg 1 te Hengelo' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op het
omzetten van een akkerbouw- en scharrelvarkensbedrijf in een biologische wijnboerderij en de
ontwikkeling van nieuw bos in combinatie met natuur. Het agrarisch bouwperceel wordt verkleind
en een woonperceel wordt afgesplitst ten behoeve van de bouw van een woongebouw met twee
wooneenheden.

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen van 6 maart t/m 16 april
2008 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.

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.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2004-2 
(antennemast Wolfersveen)'  
Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2004-2 (antennemast Wolfersveen)' is onher-
roepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op het leggen van de planologische basis voor de
bouw van een basisstation voor de mobiele communicatie aan de Wolfersveenweg in Zelhem.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt 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.
Er bestaat geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Bestemmingsplannen

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 6 maart
t/m 16 april 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 
Wet milieubeheer ter inzage:

• Hengelo (Gld), Stellingweg 2B, voor het oprichten en in werking hebben van een handelsbedrijf
voor kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, waarop het besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

• Vorden, Kostedeweg 11, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit
landbouw van toepassing is 

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

Ontwerpbesluit intrekking vergunning (art. 8.26 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
6 maart  t/m 16 april 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:

• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 20-22, voor intrekking van de bij besluit van 22 november 2006
onder nummer BWM 06/034 verleende vergunning voor een inrichting voor het vervaardigen
van dakkapellen

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op verzoek van de vergunninghouder ingetrokken ( artikel 8.26, eerste lid
Wm) omdat van de afgegeven vergunning geen gebruik wordt gemaakt.

Zienswijzen:
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging schriftelijk en/of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit inbrengen. Schriftelijke en mondelinge zienswijzen
moet u bij ons indienen vóór 17 april 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens 
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 02 87.

Uitsluitend belanghebbenden, die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

B en w hebben op 5 februari jl. de Beleidsregel intrekken bouwvergunning vastgesteld. 
Als de omstandigheden zijn veranderd waaronder destijds de vergunningen zijn verleend, dan
moet hier beter op ingespeeld worden.

Vaststelling Beleidsregel intrekken bouwvergunning

Waarom de beleidsregel intrekken bouwvergunningen?
De bouwregelgeving is een dynamisch proces. Op basis van voortschrijdend inzicht, toenemende
technische mogelijkheden en meer aandacht voor omgevingsgerelateerde zaken wordt de
wetgeving regelmatig aangepast. Het doel van de beleidsregel is om beter te kunnen inspelen 
op deze wijzigingen.

Uit inventarisatie is gebleken dat een aantal verleende bouwvergunningen nog niet gerealiseerd
is. Wanneer deze bouwvergunningen zodanig gedateerd zijn, dat de omstandigheden waaronder
deze vergunningen destijds verleend zijn ingrijpend veranderd zijn, wordt de vergunning inge-
trokken. Dit is in ieder geval aan de orde als de bouwvergunningen vier jaar oud zijn en met de
uitvoering nog niet is gestart.

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Bronckhorst liggen de stukken tijdens de
openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor vanaf 5 maart t/m 16 april 2008.

Voor meer informatie kunt u bellen met de heer R. van het Reve, afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 17.

Voor alle functie’s biedt Ordelman & Dijkman Installaties b.v.:
• Een functie bij een groeiend bedrijf met volop toekomstmoge-
lijkheden.

• Aantrekkelijke salariëring en uitstekende secundaire arbeids-
mogelijkheden.

• Prettige en informele werksfeer
• Afhankelijk van functie wordt gereedschap en bedrijfskleding
beschikbaar gesteld.

• Studie mogelijkheden.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. G.W.
Dijkman te bereiken onder tel.nr. 0575-461285 of 0548-530082 

Sollicitaties kunt u richten aan:
Ordelman & Dijkman Installaties Hengelo B.V.
t.a.v. G.W. Dijkman
Postbus 65
7255 ZH Hengelo Gld.

Bezoekadres:
Zelhemseweg 30, Hengelo Gld.
e-mail: dijkman@o-d.nl    /    website: www.o-d.nl

Ordelman & Dijkman Installaties
b.v. is een onderdeel van de VLo-
Installatiegroep met vestigingen in:
• Rijssen
• Hengelo Gld
• Nijverdal
• Enschede
• Emmen
• Wijchen
• Zwolle

Als zelfstandige vestiging worden
de volgende werkzaamheden uit-
gevoerd.
• CV installatie’s
• Luchtbehandeling
• Gas en waterinstallaties
• Sanitair
• Loodgieterswerk
• Elektra

Tot onze opdrachtgevers behoren:
• Bouwbedrijven
• Architecten
• Woningstichtingen
• Defensie
• Particulieren
• Bedrijfsleven
• Bouwmanagementburo’s

Het personeelsbestand bedraagt
ca. 33 medewerkers. Het totale
personeelsbestand van de VLo-
Groep bedraagt ca. 225 mede-
werkers.

Ter ondersteuning van onze projectleiders, zoeken wij een collega
die zelfstandig projecten voorbereid en installatietechnisch uitwerkt.

Wij vragen van u:
• Ervaring met AutoCAD (of gelijkwaardig tekenprogramma)

Verantwoordelijk voor alle inkomende - en uitgaande goederen, gereed-
schapverstrekking en alle voorkomende magazijnwerkzaamheden.

Wij vragen van u:
• Flexibele instelling 
• Omgang met een PC
• Ervaring in de installatiebranche (beslist noodzakelijk)
Deze functie is bij uitermate geschikt voor personen die, om wat
voor reden dan ook, niet meer als monteur kunnen functioneren.

Wij zijn op zoek naar zowel zelfstandige-, als 2e monteurs.

Wij vragen van u:
• Bij voorkeur enige ervaring in de installatietechniek
• Een basisberoepsopleiding op minimaal niveau 2
• Collegialiteit en een flexibele instelling

Loodgieters en CV-monteurs

Magazijn-medewerker

Autocad-Tekenaar (W-installaties)



Hengelo presenteert:

Hengelo presenteert is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en VVV.
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Lentemarkt 
inHengelo

HENGELO

heeft het,

HENGELO

bruist!!

HENGELO

het centrum

van

Bronckhorst

HEROPEND IN HENGELO GLD.

• GEZELLIGE 

LENTEMARKT

• WINELS OPEN VAN 

11.00 - 17.00 UUR

• KINDERATTRACTIES

De kadoshop in de
gemeente Bronckhorst!
Bij aankoop van € 25,00 één mooie

PAAS SURPRISE KADO
op koopzondag 9 maart!

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60



Zondag 13 april Modeshow
in Sporthal „De Kamp”.

Kaartverkoop vanaf 9 maart bij vermelde zaken.

Zondag 13 april Modeshow
in Sporthal „De Kamp”.

Kaartverkoop vanaf 9 maart bij vermelde zaken.

Koopzondag 9 maart a.s.
MODESHOW 
ZOMER 2008

Woensdag 
5 maart a.s.

1e Show : 10.00 uur

2e Show : 14.00 uur

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

Betty Barclay

Bellissima

Bandolera

Taifun

Scarva

Frank Walder

Roberto Fashion

Angels

Zerres

Woonhoeve De Veldkamp

PAAS WORKSHOP
11, 12, 18, 19, en 20 maart

9 MAART OPEN ZONDAG
Van 11.00 tot 17.00 uur

Info: Hetty Sueters
Tentendijk 2, 7255 LW Hengelo Gld

Tel.:  06-20034055

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl
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De Barbier,dames en herenkapsalon

Kerkstraat 7,7255 CB  Hengelo GLD

Telefoon 0575 46 15 00

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

Ruurloseweg 1

7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32

www.schroder-mode.nl

VVOOOORJAARRJAARSS--

MMOODDEE

IIS BS BIINNNNEENN

KOM GERUST 
EENS KIJKEN
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Het thema is geheel in Caribische
sfeer en na twee wintershows houden
we het nu luchtig en vrolijk met zo-
merse dans en muziek. Het wordt als
van oudst een unieke beleving, die U
zeker niet mag missen.

De kaartverkoop start op de Koopzon-
dag 9 maart a.s.

Deze zijn te koop bij de deelnemers :  
CAPUCHON JEUGDMODE
GOOSENS ATOMICA
SCHRODER MODE
HERMANS SCHOENMODE
LANGELER MODE
WUESTENENK KAPSALON
DE BARBIER

Tevens zijn de kaarten te koop bij Su-
per de Boer Rinders. 

Wij hebben de zomer kriebels hele-
maal te pakken met deze nieuwe mo-
de en vrolijke kleuren, U ook! Graag
zien wij u in Hengelo.

Voel de warmte in Hengelo
Op vele verzoek en wegens groot
succes, organiseert de mode-groep
uit Hengelo op 13 april a.s. een
spetterende voorjaar-zomershow.
Dit spektakel gaat plaats vinden in
de Sporthal “de Kamp” in Hengelo.

Demonstratie hogedrukreiniger
op zondag 9 maart a.s.

o.a. van de merken Kärcher en Nilfisk-Alto

Kerkstraat 2 • Hengelo (Gld.) • tel. (0575) 46 42 61 / 46 41 90 • www.arendsen-hengelo.nl

... VOORJAARSKRIEBELS ...

Op zondag 9 maart a.s. zijn wij
alleen in Hengelo (Gld.) geopend.

Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)

Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl

Hartman Cordobaset
nu voor € 499,00

Lounge set Costa Rica
nu voor € 499,00

KO O PZ O N DAG 9 MAART

VO O R E E N B ETE R B U ITE N LEVE N

midden in het   hart   van Bronckhorst

Raadhuisstraat 27, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 25 47

SCHOENMODE HERMANS

Kom en voel

de lentekriebels

bij:

OOK DEELNEMER MODESHOW 13 APRIL
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In Halle is een actieve belangenvereni-
ging die zich op veel fronten sterk
maakt voor de leefbaarheid van Halle.
Vijf bestuursleden hebben de fractiele-
den rondgeleid door het dorp en heb-
ben hen bijgepraat over het jongeren-
werk, de stand van zaken bij de nieuw-
bouwprojecten, ontwikkelingen bij de
school en de peuterspeelzaal en de
stand van zaken bij locatie voor dagop-
vang en de knelpunten bij het initia-
tief voor de realisering van een Kultur-
hus. De belangenvereniging stelde, bij
monde van voorzitter Henk Vriezen,
dit bezoek erg op prijs.

Vervolgens is een bezoek gebracht aan
de hobbyclub die is gevestigd in een
gedeelte van het kerkje in Laag Keppel.
Deze voorziening is ontstaan als pro-
ject voor mensen zonder betaalde
baan. Er worden van hout allerlei
bruikbare dingen gemaakt zoals hou-
ten kinderspeelgoed en vogelhuisjes.
Deze worden verkocht om een deel
van de kosten te kunnen dekken. De
heer Besselink verzorgt deze voorzie-
ning samen met een aantal anderen.
Het is moeilijk om voor deze activiteit
voldoende vrijwilligers te vinden. Op
het gebied van sport zijn in onze ge-
meente ook diverse ontwikkelingen

gaande. Zo ook in Wichmond waar
sportvereniging Socil in gesprek is
met sportverenigingen in Baak om sa-
menwerkingsmogelijkheden op een
rij te zetten. 
Enkele leden van het bestuur, waaron-
der voorzitter Gerrit Hiddink hebben
de fractie verteld hoe zij tegen eventu-
ele fusie aankijken en wat hun wen-
sen zijn. Van de gelegenheid is ook ge-
bruik gemaakt om met de voorzitter
van het bestuur van sporthal De Lank-
horst, Bart Leferink, iets te horen over
het huidige gebruik van de hal en over
zijn visie op toekomst van deze voor-
ziening.

Het dagprogramma is afgerond bij de
Stichting Welzijn Vorden. Onder deze
stichting vallen welzijn ouderen en
Wegwijzer Vorden. De fractieleden
zijn door voorzitter Lenie Meijerink en
bestuurslid Gerben Sterringa bijge-
praat over de initiatieven die door de-
ze stichting zijn genomen. Ook is ge-
sproken over de verdere toekomst-
plannen, waaronder een mogelijke
nieuwe accommodatie in het Dorps-
centrum. De fractie was onder de in-
druk van de vele activiteiten die door
een groot aantal deels vrijwilligers
worden georganiseerd.

Fractie PvdA op werkbezoek

De leden fractie van PvdA Bronckhorst bezoeken regelmatig instellingen
binnen de gemeente om gelnformeerd te worden over lopende zaken. Za-
terdag 23 februari is weer een viertal locaties bezocht, waarbij ook de
PvdA wethouders Dik Nas en Peter Glasbergen aanwezig waren. Deze keer
stonden op het programma: Halle’s belang, een hobbyclub in Laag Kep-
pel, Sportvereniging Socil in Wichmond en de Stichting Welzijn Vorden.

De hobbybeurs is een initiatief van De
Zonnebloem en is bedoeld voor oude-
ren en mensen met een beperking. De
regio IJsselstreek met alle tien afdelin-
gen hebben er veel werk van gemaakt.
De hobbybeurs werd alweer jaren gele-
den voor het eerst gehouden in Steen-
deren. Dit jaar was het voor het eerst
in Hengelo. Zaterdag werd de beurs af-
gewisseld met optredens van de zang-
koren Voix La, Chiantykoor de Berkel-
schippers en harmonicagroep de Trek-
kebuuls. Op de zondag kon het pu-
bliek genieten van het optreden van
boerendansgroep Old Hengel.

De hobbyisten toonden hun werk en
in het algemeen hadden ze niet te kla-
gen over belangstelling. Ze vonden het
zelf ook leuk om aanwezig te zijn. Fri-
da Pelgrum uit Vorden had haar
kraam ingericht met handgemaakte
hoeden. ‘Goed gemutst met een hoed
van Frida’, staat op haar visitekaartje.
Frida is al tien jaar bezig waarvan de
laatste vijf jaar als beroeps. Ze heeft
een eigen atelier aan de Hamminkweg
in Vorden. Frida staat samen met Tine-
ke Pietersma uit Warnsveld achter de
kraam. Ze hebben veel plezier. Frida
heeft een vrolijk cocktailhoedje op in
de kleuren koningsblauw en zwart en
Tineke een buntalhoed in fel rood. 

Figuurzagen is de hobby van Marga
Rondeel uit Hengelo. Haar man heeft
even de plaats van haar ingenomen.
Hij vindt het een leuke beurs en er is
veel belangstelling. Het Doetinchemse
echtpaar Jopie en Wim Kip hebben als
hobby het maken van poppencreaties
en pentekeningen. Er worden ook
workshops poppencreaties gegeven en
tekenen in opdracht is mogelijk. Zij
hadden veel belangstelling. 

“Niet alleen kijken, maar we hadden
ook veel kopers”, zegt het echtpaar.
“Als we over twee jaar uitgenodigd
worden, komen we weer”, zeggen ze
tevreden. 
Even verder is de kraam van Mineke

(77) en Willy (76) Trekop uit Lochem.
Ze zijn al twaalf jaar bezig met hobby-
en bloemsierkunst. Vroeger gingen ze
het hele land door voor hobbybeur-
zen, maar de laatste jaren pakken ze
alleen de regio.

Marie Groot Zevert (86) is druk met
het breien van Grolsche wanten, mut-
sen, sokjes, vesten en kindertruitjes.
“Ik had negen haarbandjes bij me en
allemaal waren ze al snel verkocht”,
zegt ze zaterdagmiddag lachend. De
Groenlose breidt al zestig jaar en is te-
vreden over de belangstelling die zij
krijgt. “Ik denk dat ze hier in Hengelo
mijn spullen niet zo vaak zien”, legt ze
uit over de goede verkoop die ze heeft. 
Op het middenstuk van de sporthal
genieten de bezoekers van de koffie en
de gezellige deuntjes van de harmoni-
cagroep de Trekkebuuls. Christien te
Stroet vindt het ook gezellig op de
beurs en trekt veel belangstelling met
haar zelfgemaakte rolstoelcapes voor
mensen met een lichamelijke beper-
king. Ze laat een jas zien die je heel ge-
makkelijk om kunt doen. “De persoon
in de rolstoel kan gewoon blijven zit-
ten en hup je slaat de jas eromheen”,
demonstreert ze enthousiast. “Ik heb
ze in lang en halflang en het materi-
aal is poplin”, legt de Hengelose uit.
Ook maakt Christien hoedjes en
sjaals. Zij vindt het leuk om op de
markt stof te kopen en daar capes van
de maken. Volgens haar is er veel be-
hoefte aan. Het is voor de eerste keer
dat ze met haar capes op een hobby-
beurs staat. “Mensen in een rolstoel
willen er ook mooi uitzien, tóch?“,
zegt ze vragend. Ze pakt een andere
cape om te laten zien. Christien maakt
ze in heel veel kleuren, maten en van
verschillende materialen.

Op de beurs konden bezoekers een
reis winnen voor een weekend voor
twee personen in een hotel in Noord-
wijkerhout. Op de zaterdag was me-
vrouw Gosselink uit Baak de gelukki-
ge en zondag Truus Jaaltink uit Hen-

gelo. 

Voorzitter Jan Visser van de Zonne-
bloem regio IJsselstreek, die de hobby-
beurs opende en ook afsloot, was na
afloop tevreden. Om de twee jaar
wordt de hobbybeurs georganiseerd.
“Het is teveel werk om het ieder jaar te
doen. Het zijn allemaal vrijwilligers
die het moeten organiseren. Daarom
is het niet te doen om het elk jaar te
organiseren. Daarbij komt ook het kos-
tenplaatje. Het is een behoorlijke aan-
slag op de kast”, zegt Visser. “De beurs
werd goed bezocht en belangrijk is dat
het vooral gezellig is en dat was het”,
zegt Visser die al 23 voorzitter is van
de regio IJsselstreek. Ook is hij meer
dan 21 jaar voorzitter geweest van de
afdeling Steenderen. 

In mei wordt weer de jaarlijkse drie-
wandeldaagse ‘Rol over Bronckhorst’
gehouden. Dit evenement vindt navol-
ging in den lande. “In Amsterdam is
men er mee bezig en uit het hele land
is er belangstelling voor om dit evene-
ment te organiseren”, zegt Visser.

Hobbybeurs de Zonnebloem

De hobbybeurs van de Zonnebloem die vorige week zaterdag en zondag
werd gehouden in de Hengelose sporthal De Kamp, werd druk bezocht.
Het evenement trok ruim 800 bezoekers. Een groot aantal standhouders
was aanwezig. De veertig kramen van de hobbyisten waren heel divers.
Sieraden, tuinbeelden, handgemaakte hoeden maar ook kralen, kaarsen,
aquarellen en houtsnijwerk en vele andere zelfgemaakte objecten maak-
ten het tot een echte hobbybeurs. De gezellige en geslaagde beurs werd op-
gevrolijkt door zangkoren, een harmonicagroep en een boerendans-
groep.

VitaalPlus is een bewegingscentrum
dat zich richt op de begeleiding van
mensen met overgewicht, met een
licht verstandelijke handicap of licha-
melijke beperking of met psychische
of arbeidsgerelateerde klachten. 

Daarnaast is het, door zijn kleinschali-
ge opzet, ook zeer geschikt voor ieder-
een die graag in een ontspannen en
rustige sfeer wil werken aan zijn/haar
algehele conditie. 

Sporten moet ook leuk zijn.
Het centrum biedt uitgebreide moge-
lijkheden om verantwoord te bewegen
met de modernste apparatuur. 

Bij VitaalPlus kunt u alleen op af-
spraak sporten zodat er ruim voldoen-
de tijd is voor persoonlijke aandacht
en optimale begeleiding.
Er is altijd voldoende apparatuur be-
schikbaar en u wordt niet gehinderd
door drukte.

Ook beschikt het centrum over meet-
apparatuur om (desgewenst) uitge-
breide lichaamsanalyses uit te kun-
nen voeren.

Het centrum is van maandag tot en
met donderdag 's middags geopend
van 15.30 tot 17.30 uur en 's avonds
van 18.00 tot 21.00 uur. Op de maan-
dag-, vrijdag- en zaterdagochtend is
het geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Centrum voor verantwoord bewegen

VitaalPlus geopend

Zelhem - Na maanden van intensieve voorbereidingen en een ingrijpende
verbouwing hebben Marjo en Léon Moorman de deuren geopend van Vi-
taalPlus, hèt centrum voor verantwoord bewegen. VitaalPlus is gevestigd
aan de Palmberg 18 in Zelhem, dat makkelijk bereikbaar is vanaf de Rond-
weg van Zelhem.

Dit vocaal ensemble zoekt zanger(es)
Omdat je van oude vocale muziek
houdt. Je altijd al in een klein ensem-
ble had willen zingen.  Je zelfstandig
genoeg bent om je partij in te stude-

ren.  Je goede oren hebt. Naast een goe-
de stem heb je gevoel voor ensemble-
klank. Als men belangstelling heeft
reageren op tel. (0575) 55 34 41 
bronckhorst@kpnplanet.nl

Bronckhorst Vocaal
Ensemble Oude Muziek
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ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

UW BELASTINGAANGIFTE 2007
Voor het invullen hiervan houden wij een belastingspreekuur.
Tot en met 15 april elke dinsdagavond van 7 tot 8 uur.

U kunt ook telefonisch een afspraak maken.
Mocht u niet kunnen komen, dan komen wij bij u thuis.

Let op:
Ook indien u geen aangifte hebt ontvangen is het in veel gevallen
mogelijk om toch teruggave te krijgen.
Wij informeren u hierover graag geheel vrijblijvend.

Wilhelminalaan 9 - 7255 DC Hengelo Gld.
Telefoon 0575 - 46 22 16

Vanaf 22 maart is ons familierestaurant
Spieserij de Leeuwendeel

weer geopend op de zaterdagen en de zondagen.
Tegen inlevering van deze advertentie eet elke

2e gast t/m 30 april a.s. voor de helft van de prijs.

1e paasdag Paasbrunch
met Dickens Stadswandeling aanvang 11.30 uur

prijs 29,50 kinderen 4 t/m 12 jr 17,50
2e paasdag High Tea 14.00 uur, prijs 24,50

Restaurant ‘t Pietshuus en Spieserij de Leeuwendeel zijn beide paasdagen GEOPEND.

HOTEL RESTAURANT*** HERBERG
DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst

tel: 0575-451231 • fax: 0575-452566
info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

Proef de sfeer van lang vervlogen tijden in het kleinste stadje van Nederland Laat u verwennen door de Gravin*** van Vorden

Op 14, 15 en 16 maart houden wij
OPEN HUIS

U bent tussen 13.00 en 17.00 uur welkom
voor een hapje en een drankje.

1e paasdag Paasbrunch aanvang 11.30 uur

prijs 24,50 kinderen 4 t/m 12 jr 15,00
2e paasdag High Tea 14.00 uur, prijs 22,50

Ons restaurant is beide paasdagen geopend.

Vo o r z i e n i n g e n :
• 6 hotelkamers en 3 suites in Engelse countrystijl • 2 appartementen voor 2 tot 8 personen

• a la carte restaurant ‘t Pietshuus • Familie restaurant Spieserij de Leeuwendeel
• Party ruimte ‘De Deel’ • diverse terrassen • Vergaderaccommodatie

Vo o r z i e n i n g e n :
• 14 hotelkamers en 2 suites v.v. bad/douche en TV

• Restaurant de Deel met terras • Lounge in Engelse stijl met open haard
• Tuin met terras en zwembad • Vergaderaccommodatie

HOTEL-RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl
www.gravinvanvorden.nl

VOOR LUNCH, DINER, PARTIJEN, VERGADEREN, OVERNACHTINGEN EN CATERING

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Top-band
‘Energy’

zaterdag 8 maart 
in het café.

In de discotheek
draait

DJ TIM

Houd het zicht helder!
Ruitenwisserbladen
inclusief montage 

nu met 20% korting

Bijv. Peugeot 206 of 406 
van € 35,- voor € 28,-

ACTIE!

Aanbod geldig tot 31 maart 2008.

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl
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Deze vertelling is gebaseerd op het
boek van Paolo Coelho. Een Andalusi-
sche schaapsherder gaat op zoek naar

zijn schat, die volgens zijn dromen, be-
graven moet liggen bij de piramiden
van Egypte. Hij wordt geholpen door
de koning van Salem en ontmoet op
zijn reis een kristalhandelaar, een En-
gelsman, een mooi meisje in een oase
en tenslotte de alchemist. Deze wijst
hem de weg naar de schat en leert
hem de taal van de wereld te verstaan.
Het is een mooi verhaal over de diep-
ten van het hart, waarin de laatste
waarheden over onszelf verscholen
liggen. Een zoektocht naar een legen-
de zoals iedereen van ons die heeft
Het is een lange vertelling waar je
goed voor moet gaan zitten. Het ver-
haal wordt af en toe ondersteund door
lichtbeelden.
Landgoed "de Kranenburg" 
Bergkappeweg 2 in Kranenburg
reserveringen: tel: 0575 556216 of
dekranenburg@planet.nl
Zie ook de Contactjes

Vertelling Gery Groot Zwaaftink

Gery Groot Zwaaftink vertelt op
zaterdag 8 en zondag 9 maart a.s.
"De Alchemist" op landgoed "de
Kranenburg".

DE NIEUWSTE COLLECTIES 
MEUBELEN, RELAXFAUTEUILS,
SLAAPKAMERS EN 
WONINGAANKLEDING
Bij Helmink Meubelen vindt de bezoe-
ker een keur aan presentaties van de
nieuwste trends in wooncomfort. Zit-
meubelen, eethoeken, wandkasten,
accessoires, modern, nostalgisch of
klassiek, alle woonstijlen zijn ruim-
schoots aanwezig. 

Ook de slaapkamerafdeling biedt een
keur aan slaapkamers in modern en
klassiek, met een prachtige testbed-
denafdeling voor matrassen, bedbo-
dems en boxsprings. En in de speciale
relaxstudio kan men voor exclusief
zitcomfort kiezen uit een royaal assor-
timent relaxfauteuils van o.a. Easysit,
Cosyform en Zero Stress. 

Deze zijn leverbaar in diverse leder- en
stofkwaliteiten en aan te passen naar
de persoonlijke wensen van de klant.
Ook de afdeling woningtextiel is bij
Helmink Meubelen een lust voor het
oog en biedt een overzichtelijke pre-
sentatie met combinatie-ideeën van
parket, laminaat, vinyl, marmoleum,
tapijt, karpetten, gordijnen, zonwe-
ring etc. Kortom, een bron van inspira-
tie voor een eigentijds interieur. Al 50
jaar is kwaliteit, service en vakman-
schap het kenmerk van Helmink Meu-
belen.

TALLOZE MOGELIJKHEDEN IN
ZONWERING
Helmink Meubelen biedt een ruim as-
sortiment in zonwering en volgt altijd
de nieuwste ontwikkelingen op de
voet in rolluiken, screens, knikarm-
schermen, rolgordijnen, lamellen,
plissé's etc. 

Voor het maken van offertes komt Hel-
mink Meubelen vrijblijvend aan huis.
De prijzen zijn altijd eerlijk en scherp
concurrerend. En de montage gebeurt
uiteraard door ervaren vakmensen.

VRIJBLIJVEND EN VAKKUNDIG
WOONADVIES
Bij Helmink Meubelen worden woon-
dromen werkelijkheid. Eerst bij een
bezoek aan de toonzalen, daarna in

werkelijkheid bij de klant thuis. Hel-
mink maakt eventueel vrijblijvend
een compleet inrichtingsplan, waarbij
functionaliteit niet wordt vergeten. 

Integendeel, het inrichtingsadvies
houdt rekening met alle specifieke ei-
genschappen van de woning, is op
maat gesneden naar de persoonlijke
situatie én het budget! 

Het maken van dit plan gebeurt alle-
maal uiteraard in goed overleg met de
klant, en bij renovatie of nieuwbouw
ook met de architect of bouwonderne-
ming.

ZONDAG OPEN HUIS MET
ACTIVITEITEN EN VOORDEEL
Ook zondag 9 maart a.s. is Helmink
Meubelen van 12.00 tot 17.00 geopend
om iedereen in de gelegenheid te stel-
len onder het genot van een hapje en
drankje eens rustig de de nieuwe
wooncollecties gade te slaan. 
Ook kan men profiteren van spectacu-
laire jubileumvoordeelacties.

TIJDENS DE JUBILEUMACTIE
100% KANS OP KRASKORTING!
Het 50-jarig jubileum gaat bij Hel-
mink gepaard met een jubileumactie.
Klanten kunnen tot 30 november 2008
profiteren van een spetterende kraslo-
tenactie met volop kortingskansen. 

Bij besteding van elke E100,- ontvangt
de koper een kraslot. Elk lot is prijs,
met een bedrag van E5,- tot E100,-. Het
totale kortingsbedrag wordt bij een
aankoop in 2009 in mindering ge-
bracht.

Op de vernieuwde website www.hel-
minkmeubelen.nl vindt u alle infor-
matie over de jubileumactie en het as-
sortiment woon- en slaapcomfort.

Helmink Meubelen Vorden
Zutphenseweg 24
7251 DK VORDEN
Tel. (0575) 55 15 14

Helmink Meubelen Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3-7
7151 AD EIBERGEN
Tel. (0545) 47 41 90

Een halve eeuw kwaliteit en service

50 Jaar Helmink Meubelen

Een halve eeuw kwaliteit en service, daar staat Helmink Meubelen voor.
Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de heer Helmink sr. in Vorden zijn eer-
ste meubelzaak oprichtte. In 1978 zijn ook beide zonen Henri en Bernard
in de zaak gekomen. Daarna groeide het bedrijf snel en werd in 1982 ook
nog een filiaal in Eibergen geopend. Helmink Meubelen beschikt in Vor-
den en Eibergen over een verkoopoppervlakte van ruim 5000 vierkante
meter. Mede dankzij de inzet van 20 medewerkers heeft Helmink Meube-
len dit kunnen bereiken.  Vandaag de dag is Helmink Meubelen in de re-
gio toonaangevend interieurspecialist waar men kan kennismaken met
nieuwste trends in woon- en slaapcomfort.

Bibliotheken en ook bibliobussen kun-
nen bijvoorbeeld het onderwijs onder-
steunen met speciale projecten, collec-
ties en databases zoals Schoolbieb.nl. 
Er worden lezingen en inleidingen
rond talloze onderwerpen georgani-
seerd, met partners die men in het ver-
leden niet zo snel zou associëren met
bibliotheekwerk. De GGD bijvoor-
beeld, als het gaat om gezondheid. 
Bibliotheken zijn netwerkorganisaties
en bieden toegang tot bijzondere data-

bases die via een zoekmachine als bij-
voorbeeld Google of Yahoo niet te be-
naderen zijn. Ze bieden aan alle inwo-
ners de Internetvraagbaak ALADIN,
voor persoonlijke vragen en een per-
soonlijk antwoord, ook als niet-lener.
Zelf browsen naar informatie over een
onderwerp kan vanuit huis via
www.bibliotheek.nl

De mediacollecties die bibliotheken
en bibliobussen zelf op de plank heb-
ben staan, bevatten al lang niet meer
alleen boeken, maar ook kan een le-
ner er terecht voor muziek, luisterboe-
ken, dvd’s , tijdschriften en bijvoor-
beeld speelleermaterialen voor onder-
wijsondersteuning. De medewerkers
zijn opgeleid voor het geven van infor-
matie en advies. De Gelderse Biblio-
bussen beschikken sinds een paar
maanden over UMTS-verbindingen en
staan online in contact met centrale
systemen in Arnhem waardoor ook le-
ners van de bibliobus media kunnen
aanvragen en reserveren of de leenter-
mijn verlengen. Maar dat kan ook via
het Internet vanuit huis. Voor leden
die slecht ter been zijn is het mogelijk
om vrijwilligers bij de bibliotheken of
de bus in te schakelen voor het aan
huis bezorgen van boeken of andere
materialen.

In de Actieweek hebben de bibliothe-
ken in de regio bijzondere activiteiten
en attenties voor leners en (nog-) niet-
leners. En de bibliobus sluit natuurlijk
aan op de activiteiten in de regio.

Tijdens de actieweek kunt u als lener
van de bibliobus meedingen naar leu-
ke prijzen in de loterij waarbij uw le-
nerspasnummer uw lotnummer is.
Kom kijken in de bibliotheek of biblio-
bus!

Actieweek van 3 t/m 7 maart 2008

Haal meer uit de Bieb!

Bibliotheken en bibliobussen zijn DE plek om boeken te lenen. Het zijn
trefpunten voor jong en oud, voor ontspanning of om kennis te vergaren
en te leren. Maar er is met de bieb veel meer mogelijk dan alleen het lenen
van boeken.

Na veel wisselingen van bandleden vier-
de Bacon and Beans op 9 februari hun
10- jarig bestaan. Een band die num-
mers  speelt uit de jaren 60 en 70. Maar

ook nummers van deze tijd en niet te
vergeten: eigen nummers. Een band
waarbij het lol in muziek maken boven-
aan het lijstje staat en die deze lol ook
uitdraagt naar het publiek. Bent u ook
nieuwsgierig geworden naar de kun-
sten van deze Band? Dan is het zeker
een aanrader om op vrijdag 7 maart a.s.
naar hun optreden te komen!! Vanaf
20.30 uur gaat de beuk erin!

Bacon and Beans
Op vrijdag 7 maart a.s. treedt de
band  Bacon and Beans op in Café
De Veldhoek.

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Malse sla + komkommer nu 0.99
Elstar appelen 2 kilo 1.00

Bloemkool nu 0.99
Volop spinazie en raapstelen

Aardappelen Nicola eigen oogst v.a. 10 kilo 2.50
nu volop Pootaardappelen div. rassen

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

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

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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Voormalig Overgangsconsulente, nu voor alle vrouwen
José la Croix

Verpleegkundig Vrouwenconsulente
Orthomoleculair therapeute

Erkend lid MBOG
Veelal vergoeding Zorgverzekeraar

Toverstraat 7
7223 LN Baak

tel. 0575-560 381
www.vrouwenconsulente.blogspot.com

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Olde Kaste 6a
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

Uw veelzijdige vakman voor o.a: 
 -DAKKAPELLEN             - VERBOUWINGEN           -  VLOEREN LEGGEN 
 -ZOLDERS                        - DAKRAMEN                     -  TIMMERWERK 
 -TEGELWERK                  - SIERPLEISTER                 -  BADKAMERS 
                        EN VELE ANDERE WERKZAAMHEDEN!!!!! 

Martin de Beus   Marco Post 
K.v/d Coppellostraat 20                           Braamkamp 39 

       7204 HX Zutphen     7206 HB Zutphen
            0575-542983         0575-549935 
            06-42812803         06-52312655 
www.martindebeus.nl www.marcopost.klussenier.nl

Erkende Velux , Alabastine en Politie keurmerk verwerkers. 
Gratis offerte vooraf en geen voorrijkosten

Zondag 16 maart

VLOOIENMARKT

Sporth. Jebbink in Vorden

10-16 uur. Kraam

€ 22,50 (4m x 1,20m)

Adr. Jebbink 13, Vorden. 

Rean Evenm.: 06-51481527

Wij bieden o.a:

- Glutenvrije pannenkoeken

- Uitgebreide keus vegeta-

rische pannenkoeken

- Rookvrije ruimte

- Een kleuter / peuterbal-

lenbad
- Op sojabasis

Openingstijden:

Dagelijks van 11.00 – 20.00 uur

In de wintermaanden

Ma en di gesloten

Maart tip

Pannenkoek met

kippenragout met

stukjes ananas en

kerriesaus

Wij accepteren:

Bosman Groenspecialist is een hoveniersbedrijf
dat al sinds 1979 in Hengelo (Gld) gevestigd is.
Wij zijn een middelgroot hoveniersbedrijf.
Op het bedrijf werken diverse teams van Hoveniers
die de volledige aanleg en onderhoud van kleine en
grote tuinen verzorgen.

Wij zoeken een

administratief
medewerker m/v
(9 tot 12 uur/week)

Functieomschrijving
• verwerken van werkbonnen
• controle en verwerken van creditfacturen
• termijnfacturering verzorgen
• klanten en leveranciers te woord staan
• mailings voor de Groenkwekerij verzorgen
• diverse andere voorkomende kantoorwerkzaamheden

Wat verwachten wij
• enthousiasme en flexibiliteit
• betrouwbaarheid
• goed met een computer kunnen werken,
• (de opleiding v/h programma info-groen wordt intern geregeld)

Wij bieden
• de werktijden zijn bespreekbaar
• een prettige, collegiale sfeer
• zelfstandige baan met veel eigen inbreng
• passende arbeidsvoorwaarden en salaris

Voor informatie of sollicitatie kunt u contact opnemen
met Bosman Groenspecialist
t.a.v. G.J. Bosman
Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 26 19
E-mail: info@bosman-groenspecialist.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij op 18 januari 2008 een aanvraag om een
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2,
derde lid, van het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen
van Katan Vuurwerk uit Ulft.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren,
bewerken en verwijderen vanuit een weiland gelegen
aan de Ruurloseweg te Vorden, op 30 april 2008 van
20.00 uur tot 24.00 uur.
Het betreft een buitenvuurwerk ter opluistering van
koninginnedag, waarvan de afsteektijd is gepland
tussen 22.00 uur en 23.00 uur.

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

Voor meer informatie over de ontbrandingstoe-
stemming kunt u contact opnemen met de heer 
J. van Hesteren, tel. (026) 359 87 70, van onze dienst
Milieu en Water. De ontbrandingstoestemming kan op
verzoek worden ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 11 april 2008
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk
"bezwaarschrift" vermelden.

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

Arnhem, 19 februari 2008
nr. MPM13606

Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Katan
Vuurwerk Vorden

p r o v i n c i e
GELDERLAND

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

KENNISGEVING

• Het adres voor al uw auto-onderdelen,
banden, accu’s, enz.

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

onderhoud.
Bleumkeskamp 10, 7261 AR Ruurlo

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

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

Is een regionaal werkend, middelgroot bedrijf dat al ruim 85 jaar actief is op
het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en onderhoud
van woningen, bedrijfspanden en agrarische gebouwen.

Wij hebben plaats voor vakbekwame en zelfstandig werkende:

Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons hoog in het
vaandel. Zelfstandigheid en ervaring in een soortgelijke functie strekt tot
aanbeveling. Wij hebben in deze regio veelzijdig vakwerk voor u, welke bij
ons ook nog veelal op een traditionele wijze worden gerealiseerd.
Voor meer informatie: www.bargemanvorden.nl

Wij bieden u een prettige werkomgeving en een branchegericht salaris.

Uw sollicitaties kunt u richten aan:
Aannemersbedrijf Bargeman Vorden bv, t.a.v. H. Bargeman

Bedrijvenweg 1 T. 0575 551258 www.bargemanvorden.nl
7251 KX Vorden F. 0575 551469 info@bargemanvorden.nl

365 dagen per jaar een mooie tuin?

Voorjaarsbeurt 

verticuteren van het gazon

snoeien van borders en hagen

bemesten van beplanting

Wij bieden u onderhoud ‘op maat’!

www.hoveniersbedrijfevers.nl

0575-441048 / 06-53347311

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE

Brandwonden veroorzaken 
vaak ontsierende littekens, met
alle lichamelijke en psychische
gevolgen van dien. Om de
slachtoffers te helpen in hun
strijd tegen die littekens, blijft
er veel geld nodig voor o.a.

nazorg en onderzoek.

Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Steun die strijd!
Giro 20 21 22

Bank 70 70 6430 

Steun de strijd
tegen littekens!
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De cursussen van Vitalnowa kenmer-
ken zich door : 
Veel persoonlijke aandacht voor speci-
fieke fysieke problemen in nauwe sa-
menwerking met een fysiotherapeut.
Indien er aanleiding toe is wordt de
les van 1 1/2 uur verlengd en geven we
extra tijd aan de cursisten. In alle cur-
sussen wordt gebruik gemaakt van vi-
deo-analyse. De instructeur kan hier-
door de problemen van de cursist
m.b.t. de Nordic Walking techniek be-

ter onderkennen en de cursisten kun-
nen hun eigen vorderingen  zien
d.m.v. video-presentaties. Vitalnowa
beschikt over ervaren instructeurs
met internationale opleidingen. Prij-
zen van cursussen zijn inclusief ge-
bruik van de poles en video-analyse en
certificaat. Vitalnowa is een onafhan-
kelijk opleidingsinstituut en is niet ge-
bonden aan commerciële contracten
met leveranciers van poles of andere
sportbenodigdheden. In elke cursus

geven wij uitvoerige informatie over
kwaliteit en merken, verkrijgbaar bij
goede gerenommeerde sportzaken.

Basiscursussen Nordic Walking. Op
maandagmiddag, woensdagmorgen
en vrijdagmiddag. 
Weekendcursus Nordic Walking. In 2
dagen de Nordic Walking Basiscursus
volgen. 
(Eerstvolgende op 29 en 30 maart a.s.)
Cursussen voor Gevorderden. Regel-
matig geven wij Nordic Walking cur-
sussen voor Gevorderden.
De Easy-cursus Inmiddels algemeen
bekend, bestemd voor mensen met fy-
sieke beperkingen en wordt op vrij-
dagmiddag gegeven. 
Op de website van Vitalnowa, www.vi-
talnowa.nl vindt u ook alle informatie
over onze cursussen en opleidingen.

NIEUW !
De Vitalnowa UKK Conditietest.
Wilt u weten hoe uw conditie is, dan is
het mogelijk om deel te nemen aan
deze conditietest. Wij adviseren u dan
hoe u uw conditie geleidelijk kunt ver-
beteren. Bel even voor informatie. Alle
cursussen en opleidingen worden af-
gesloten met een proef/examen en de
deelnemers ontvangen een certificaat
van de N.W.I.N. (Nordic Walking Insti-
tuut Nederland). 
De N.W.I.N. is een instituut met een
ideële doelstelling n.l.: Mensen te in-
spireren om door middel van meer be-
wegen en uitgebalanceerde voeding
een betere gezondheid en conditie te
bereiken. Heeft u de Nordic Walking
techniek reeds onder de knie en wilt u
deelnemen aan onze Nordic Walking
tochten, wordt dan lid van de N.W.I.N.
afd. Bronckhorst. Regelmatig organi-
seren wij ook z.g. Natuurtochten,
waarbij onderweg Nordic Walking
wordt gecombineerd met Natuuredu-
catie.

Alle telefonische informatie over Vital-
nowa, 0575 - 46 36 03.

Nieuwe ontwikkelingen bij Vitalnowa

Vitalnowa heeft zich aangesloten bij de K.N.B.L.O (Organisator van de Vier-
daagse Nijmegen) om op deze manier te kunnen voldoen aan de wensen
van het Ministerie van V.W.S. (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) om alle
opleidingen aan te bieden binnen de Kwaliteitsstructuur Sport.  Vitalno-
wa  staat bekend om de kwaliteit van de Nordic Walking cursussen en op-
leidingen en gaat samenwerken met de K.N.B.L.O. om deze kwaliteit lan-
delijk in de Kwaliteitsstructuur Sport in te voeren.  Vitalnowa wordt hier-
door een nationaal erkend, hoog gekwalificeerd Nordic Walking Oplei-
dings Instituut. De door Vitalnowa opgeleide internationaal (NWIN en
ÖNV) gecertificeerde instructeurs staan in Nederland daardoor garant
voor cursussen met een hoge kwaliteit.

Het uit te voeren programma door de
Doetinchemse Bachvereniging is ont-
staan vanuit de gedachte dat twee con-
certen worden gegeven, namelijk in
Hengelo en Schermbeck (Duitsland) .
Beide vinden plaats aan de vooravond
van de Goede Week, waarin de laatste
dagen van Jezus Christus door velen
worden herbeleefd. Vanuit dat uit-
gangspunt is ook de titel van het pro-
gramma naar boven komen drijven.

Dit is de tekst: "Tristis est anima mea,
usque ad mortem", wat betekent:
"Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens
toe." Deze titel is een uitgangspunt
van waaruit gezocht is naar een pro-
grammering, waarbij verschillende
composities met thema's als afscheid,
sterven en lijden zijn samengevoegd.
In de delen van het programma lopen
verschillende dwarsverbanden. Het
hele programma is opgesteld in chro-

nologische volgorde met onder meer
centraal enkele choralen uit de gere-
construeerde Markus Passion van J.S.
Bach en een aantal andere fraaie wer-
ken van de Bachfamilie. Een belangrij-
ke plaats is ingeruimd voor composi-
ties van een andere illustere voorgan-
ger J. Kuhnau en voor Bach's heront-
dekker F. Mendelssohn-Bartholdy.

De andere composities uit het pro-
gramma, zoals o.a. de Engelstalige
werken van Byrd en Purcell uit het be-
gin en de werken van A. Bruckner aan
het slot van het concert zijn eveneens
bijzonder.

Zij zijn alle zeer persoonlijke resulta-
ten van de toonzetting van hun gevoe-
lens rondom de genoemde thema's.
Het concert staat onder leiding van di-
rigent Paul Steg, terwijl de heer Gert
de Boer de orgelbegeleiding verzorgt.
Het concert begint op zaterdag 15
maart om 20.00 uur. De kerk is open
vanaf 19.30 uur.  De Willibrordkerk is
gelegen aan de Spalstraat in het cen-
trum van Hengelo Gld.

Doetinchemse Bachvereniging
Doetinchemse Bachvereniging in
de Willibrordkerk Hengelo passie-
concert  "tristis est anima mea''
zaterdag 15 maart.

Energy! is een frisse jonge 4 mans for-
matie die muziek maakt voor 10. De
band bestaat louter uit muzikanten
die hun sporen in de muziek reeds
ruimschoots verdient hebben.Deze
band onderscheid zich van de meeste

andere bands in het top 40 circuit
doordat er niet met een vaste repertoi-
relijst wordt gewerkt.Energy! staat dus
niet elke avond hetzelfde repertoire af
te draaien,maar past zich aan naar de
wensen van het publiek.Hierdoor
blijft de avond verassend en spontaan
voor zowel de band als publiek.Het re-
pertoire is werkelijk zeer breed, varië-
rend van rocknummers van Anouk tot
de soul

Energy in de Zwaan
ENERGY is de band die zaterdag 8
maart aanvang 21.00 uur zal optre-
den in Cafe de Zwaan te Hengelo
gld.

Deze vindt plaats op donderdagmid-
dag 27 maart tussen 14.00 u - 15.30 u.
Leerlingen van een school in Doetin-
chem die alles van mobiele telefoons
weten, geven in een paar uur uitleg en
beantwoorden alle mobiele vragen.

Onder het genot van een kopje
koffie/thee met iets lekkers zal het,
naast een nuttige middag, vooral ook
een gezellige middag worden. 

DE DEELNAME IS GRATIS. 
U kunt zich aanmelden door te bellen
naar Hennie Seesink; tel. 0575 -
461968 op woensdagavond 5 maart of
woensdagavond 12 maart tussen 19.00
u - 21.00 u 

We hopen u te mogen begroeten op
donderdagmiddag 27 maart.

Mobieltjesmiddag
Het RODE KRUIS afdeling Bronck-
horst houdt in "Ons Huis" aan de
Beukenlaan te Hengelo Gld. een
MOBIELTJESMIDDAG voor senio-
ren (55+) die moeite hebben om
goed met hun mobiele telefoon om
te gaan.

Tot en met zaterdag 8 maart kun-
nen er nog voetbalkaartjes gespaard
worden. Om iedereen de kans te ge-
ven het Eredivisie spelersalbum he-
lemaal compleet te krijgen, organi-
seert PLUS Hans Eland op zaterdag 8
maart een ruilbeurs. De ruilbeurs

vindt plaats in de winkel van 15.00
uur tot 17.00 uur. Een mooie kans
om dubbele kaarten te ruilen voor
de nog ontbrekende kaartjes van de
verschillende clubs. 

Tevens zijn er nog verschillende ver-
rassingen. Wist je al: *dat je op
www.plus.nl vanaf 10 maart ontbre-
kende voetbalkaartjes kan bestellen. 

*Je eigen team in voetbalplaatjes
kan laten afdrukken, kijk op www.
Plus.nl of vraag ernaar in de winkel.

Plus Hans Eland organiseert ruilbeurs
"Heeft u nog voetbalkaartjes?"
Een veelgestelde vragen bij PLUS
Hans Eland de afgelopen weken.
Iedereen is weer volop aan het
verzamelen van de Eredivisie
voetbalkaartjes geslagen.

De broden komen rechtstreeks uit de
bakkerij naar het clubgebouw aan de
Torenallee, in het buitengebied van
Hummelo. 
Vandaar worden ze door de leden - van
vijf tot zeventien jaar oud - in de om-
liggende dorpen van deur tot deur ver-
kocht.

De actie wordt tussen 10 en 15 uur
gehouden. U zult de scouts tegen-
komen in onder meer Voor- en Achter-
Drempt, Hummelo en Toldijk.

De extra inkomsten die de verkoop op-
levert zijn meer dan welkom. Met al-
leen de contributie van de leden en
een gemeentelijke subsidie lukt het de
club onvoldoende om aan de maateri-
aalwensen van de speltakken (Bevers,
Esta's, Scouts en Explorers) tegemoet
te komen. De opbrengst van de paas-
brodenactie is de afgelopen jaar tel-
kens gebruikt voor dergelijke wensen,
meestal in de vorm van materiaal voor
het zomerkamp (tenten) of de aan-
schaf van extra spel- en pioniermateri-
aal. 

Meer info over scouting in de gemeen-
te Bronckhorst: 
zie www.scoutingsweder.nl
Vragen? Bel (0314) 36 47 25.

Scouts op pad met paasbroden
'Verser kan het niet'. Met dat motto
houden de leden van scouting-
groep Sweder van Voorst in
Bronckhorst op zaterdag 8 maart
hun jaarlijkse paasbrodenactie.

Het ensemble speelde o.a. met veel
succes op 13 mei 2007 in het 'Kasteel
Middachten' en op 3 juni in de 'Oran-
gerie Groot Warnsborn' (Arnhem).
Op goede vrijdag worden werken ge-
speeld, passend bij de Paassfeer, van
o.a. Johann Sebastian Bach, Henry Pur-
cell, Jakob van Eyck en Johann Schop.
Met Gudrun Herb, blokfluiten, Bal-
drick Deerenberg, blokfluiten, Stefa-
nie Liedtke, Barokfagot, Vaughan
Schlepp, klavecimbel. Locatie: Dorps-
kerk, Dorpsstraat Ruurlo.

19 APRIL 2008.
Maria Fernandes, fado zangeres met
Os Solitarios, haar eigen ensemble.
Maria Fernandes is een zangeres die
met haar bijzondere, heldere stemge-

luid de fado ten gehore brengt. Zij wis-
selt de traditionele fado's van de oude
Fadista's af met die van de nieuwe ge-
neratie. Momenteel schrijft Maria ge-
dichten die zij naar het Portugees ver-
taalt. Met Os Solitarios componeert zij
haar eigen fado's.
Met Jeroen Becx, Portugese guitarra
Hans van Gelderen, klassieke gitaar,
Remus Aussen, bas, contrabas.
Locatie: grote zaal Kulturhus, Nieuwe-
weg 5 te Ruurlo

30 APRIL 2008. 
Royal High Tea in Orangerie en 
Gitaar duo Elias/Cordas met het pro-
gramma 'La Guitarra Romantica'.
In dit programma kunt u luisteren
naar zangerige vroeg 19e eeuwse wer-

ken. Ze worden gespeeld op twee unie-
ke instrumenten uit de tijd van Napo-
leon. Er zijn vandaag de dag nog maar
weinig gitaren in goede staat uit die
tijd overgebleven. Voor u een buiten-
kans kans om deze zeldzame exempla-
ren te kunnen zien en horen. Na de
verrukkelijke high tea met o.a. diverse
zoetigheden als petit fours, cakejes,
scones en hartigheden als sandwi-
ches, speelt het duo een aantal tempe-
ramentvolle Spaanse klassiekers. 
Izhar Elias en Fernando Riscado Cor-
das jr. studeerden beide cum laude af
aan het Kon. Conservatorium Den
Haag. Bovendien ontvingen zij daarbij
een bijzondere onderscheiding. Sinds-
dien worden zij veel gevraagd op na-
tionale en internationale podia. Loca-
tie: Orangerie, Stapeldijk 1 te Ruurlo.
Kaartverkoop ook bij hotel Avenarius.
Reserveren noodzakelijk.
Leden van de KunstKring Ruurlo krij-
gen op alle concerten korting.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Alex,
schoenmode, Dorpsstraat 21 te Ruur-
lo. Bij Groot Jebbink, bloemenwinkel,
Dorpsstraat 57 te Ruurlo en via kunst-
kring-ruurlo@hetnet.nl Zie ook websi-
te www.kunstkringruurlo.nl

Voorjaarspgrogramma Kunstkring Ruurlo
21 maart 2008 Goede Vrijdag Ensemble "The Great Charm"
Een eerste CD van het ensemble The Great Charm werd om zijn levendige
speelwijze door de Belgische radio geselecteerd als CD van de week. Se-
dertdien werkt het ensemble voornamelijk in België en Duitsland. Afhan-
kelijk van het programma (van hoog-Renaissance tot laat-Barok) wordt de
bezetting aangepast. Er wordt gespeeld volgens de historische uitvoe-
ringspraktijk waarbij er gebruik gemaakt wordt van originele instrumen-
ten of historisch verantwoorde kopieën. Baldrick Deerenberg heeft de
blokfluiten zelf gebouwd naar originele voorbeelden. Elke compositie
vraagt om fluiten, passend bij ontstaansdatum en karakter.

Op de agenda stond onder meer be-
stuursverkiezing en toelichting op het
voornemen om samen te gaan met de
federatie FNV. De voorzitter legde dui-
delijk uit wat de voor- en nadelen zijn,
want ‘elk voordeel heb nou eenmaal
een nadeel!’ De nadelen zullen waar-
schijnlijk niet opwegen tegen de voor-
delen. In de landelijke pers was dit
overigens al meermalen toegelicht.

Ongeveer 10 procent van de aanwezi-
ge leden bleek er tegen te zijn. Dit is
een landelijke trend, waardoor kan
worden aangenomen dat deze vorm
van samenwerking ter zijner tijd door
zal gaan. In het bestuur was aftredend
en niet herkiesbaar mevrouw Boon-
stra- Haaring na een zittingsperiode
van acht jaar. De voorzitter memoreer-
de, dat de afdeling Narda veel dank is

verschuldigd voor het vele werk. Zijn
dankwoord ging vergezeld van een
bondsattentie en een bloemenhulde.
De jaarstukken werden zonder aan-
merkingen goedgekeurd. 

Het financieel verslag gaf een klein ba-
tig saldo. Het ledental was weer geste-
gen tot 320. Vooral de belastinghulp
en rijbewijskeuring voor 70 plussers
trekt het ledental aan. De jaarvergade-
ring werd besloten met een bingo en
daarna een gezamenlijk kwaliteits
stamppottenbuffet verzorgd door de
familie Wolbrink.

Ledenvergadering Anbo
Op 20 februari hield de Anbo afdeling Hengelo/Steenderen haar jaarlijk-
se ledenvergadering in zaal Wolbrink te Hengelo. Voorzitter Grotenhuijs
kon in zijn opening tot zijn grote vreugde een nagenoeg volle zaal verwel-
komen.
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SamenLoop voor Hoop is een actief
24uur durend familie-evenement
waarbij deelnemers samen strijden
tegen kanker. Daarmee wordt geld
ingezameld voor kankeronderzoek,
(ex)kankerpatiënten worden in het
zonnetje gezet en er is informatie over
kanker. In Bronckhorst wordt Samen-
Loop voor Hoop gehouden op 14 en 15
juni 2008 op sportpark ‘De Lankhorst’
(Socii) in Wichmond. 

Op de informatieavond waren zo’n
zestig mensen aanwezig. Namens het
bestuur werd iedereen welkom gehe-
ten door voorzitter Herman Luimes.
Het ‘samen doen’ is de grote kracht
om van het (wandel)evenement iets
moois te maken. Burgemeester Henk
Aalderink is ambassadeur van Samen-
Loop voor Hoop Bronckhorst. 

Hij ging in op de vele activiteiten die
door vrijwilligers van verenigingen,
organisaties en instellingen jaarlijks
in de gemeente Bronckhorst worden
georganiseerd. Aalderink had geen
moment bedenktijd nodig toen hem
werd gevraagd om ambassadeur te
worden. “We moeten het samen doen.
Ik ben dan wel ambassadeur, maar jul-
lie, als afgevaardigden van de teams
en van de organisatie, zijn de échte
ambassadeurs”, zei hij tot de aanwezi-
gen. “Het lijkt me ook goed dat we als
gemeente met een team meedoen”,
gaf de burgemeester alvast een voor-
zet. 

Namens de KWF-Kankerbestrijding
was onder meer Paulien Cromvoirt
aanwezig. Paulien is werkzaam bij

KWF als coördinator van SamenLoop
voor Hoop in Nederland. De eerste
‘Loop’ werd gehouden in Borger en
daarna in Giessenburg. Dit jaar wordt
het evenement gehouden in Roer-
mond, Bronckhorst, Alphen aan de
Rijn en Best. 
De overlevingskansen voor mensen
met kanker zijn de laatste vijftig jaar
verdubbeld. Om uiteindelijk de strijd
tegen kanker te winnen is geld nodig.
Veel geld! Met de SamenLoop voor
Hoop wordt geld ingezameld en hoopt
de KWF iets tegen de ziekte te kunnen
doen. Door wetenschappelijk onder-
zoek te financieren, zorgen we samen
voor een toekomst met minder risico
op kanker, meer kans op genezing en
een betere kwaliteit van leven voor
(ex)kankerpatiënten. Dat is de missie
van KWF-Kankerbestrijding. Elke Sa-
menLoop voor Hoop draagt hieraan
bij. 

Er werd een dvd vertoond van de ge-
houden ‘Loop’ in het Drentse Borger.
De dvd maakte veel indruk op de aan-
wezigen. 

Teamcoördinator Hans Lubbers van
SamenLoop voor Hoop Bronckhorst,
ging uitvoerig in op het evenement
dat in Wichmond wordt gehouden.
Lubbers legde uit wat er allemaal bij
komt kijken en wat de organisatie nog
te wachten staat. Uitvoerig werd inge-
gaan op de teams die meedoen en wel-
ke mogelijkheden er zijn om teams te
laten sponsoren. Er werden diverse
voorbeelden genoemd. Maar ook wel-
ke (ludieke) activiteiten teams kunnen
doen om (sponsor) geld bij elkaar te

brengen. Daarnaast was er volop ruim-
te om vragen te stellen waar veel ge-
bruik van werd gemaakt. “Ik ben al
best tevreden met het aantal van zes-
tien teams die zich hebben aange-
meld. Maar ik verwacht toch zeker het
dubbele aantal teams of meer erbij”,
liet de enthousiaste teamcoördinator
weten. 

Teams van verenigingen, familiele-
den, vrienden of collega’s (10-15 men-
sen) wandelen of lopen tijdens de Sa-
menLoop voor Hoop om de beurt op
een parcours. Er loopt altijd minstens
één teamlid als symbool voor de voort-
durende strijd tegen kanker. De team-
leden zamelen vooraf op verschillende
manieren geld in. Bezoekers en team-
leden die niet wandelen, kunnen vol-
op genieten van het evenement. Er is
een levendige braderie met optredens
van artiesten, bandjes en kinderver-
maak. 

Veel hulp kan de organisatie nog ge-
bruiken. Zowel op de dag/nacht van de
activiteit zelf als de aanloop ernaar
toe. Verder is de organisatie onder
meer op zoek naar marktkramen,
biertafels en banken, parasols, hangta-
fels, aggregaten, prikkabels met ver-
lichting en nog veel meer. Wie mee
wilt helpen of materiaal beschikbaar
wilt stellen, kan zich melden bij Hans
Lubbers (0575-463932). Na het officiële
gedeelte werd de informatieavond af-
gesloten door voorzitter Herman Lui-
mes. De volgende informatiebijeen-
komst voor de teamcaptains is in april.
De dag en locatie wordt later bekend
gemaakt. 

Voor meer informatie en opgave van
teams: Hans Lubbers (teamcoördina-
tor). Tel. 0575-463932. Voor algemene
informatie, zie: www.samenloopvoor-
hoopbronckhorst.nl

"Samen 24 uur tegen kanker"

SamenLoop voor Hoop Bronckhorst:
Leef mee, Loop mee!

De activiteit SamenLoop voor Hoop Bronckhorst begint steeds meer vorm
te krijgen. Inmiddels hebben zich al zestien teams aangemeld voor het
evenement. Dit werd bekend gemaakt tijdens de informatieavond voor
teamcaptains en andere belangstellenden die afgelopen dinsdag werd ge-
houden in de Hengelose brandweerkazerne.

SamenLoop voor Hoop, is samen veel doen.

Kleinschalige woonvormen voor oude-
ren met dementie zijn de afgelopen ja-
ren steeds populairder geworden en
zijn niet of nauwelijks nog weg te den-
ken uit de psychogeriatrische ver-
pleeghuiszorg. In een kleinschalige
woonvorm leven maximaal zes oude-
ren met dementie samen in een huise-
lijke omgeving. De verzorgenden voe-
ren samen met de bewoners zoveel
mogelijk een normaal huishouden. 

Binnen kleinschalige woonvormen
moeten verzorgenden zich veel meer
aanpassen aan het ritme van de bewo-
ners. En omdat in kleine vaste teams
wordt gewerkt, ontstaat een grotere
binding met de mensen die ze verzor-
gen. Voor verzorgenden is de omscha-

keling naar kleinschalige woonvor-
men bijzonder ingrijpend. De verzor-
gende krijgt te maken met een andere
bedrijfscultuur, een ander takenpak-
ket en moet veel zelfstandiger gaan
werken. 

Dat alles komt op 11 maart aan de or-
de. Het Alzheimer Café is een regio-
naal maandelijks trefpunt bedoeld
voor mensen die zelf aan een vorm
van dementie lijden, hun partners, fa-
milieleden, vrienden en hulpverleners
en alle andere belangstellenden. Het
wordt elke tweede dinsdag van de
maand tussen 19.30 en 21.30 uur ge-
houden in Het Borghuis in de Korte
Kapoeniestraat in het centrum van
Doetinchem. De toegang is gratis.

Het Alzheimer Café heeft als werkge-
bied de gemeenten Doetinchem,
Montferland, Oude IJsselstreek,
Bronckhorst en Doesburg. Het Café
wordt maandelijks bezocht door ge-
middeld 40 personen. Belangstellen-
den kunnen contact opnemen via tele-
foon 06-20412665 of email alzheimer-
doetinchem@upcmail.nl.  
Zie ook de internetsite www.alzhei-
mer-nederland.nl/doetinchem

Alzheimer Café over kleinschalig wonen
Kleinschalig wonen voor demente-
renden is het gespreksonderwerp
van het Alzheimer Café voor Doe-
tinchem en omstreken op dinsdag
11 maart. Gastspreeksters zijn Mar-
jan Biezeman en Miny Veldhuis. Zij
zijn beiden als  psycholoog werk-
zaam bij Azora. Deze Achterhoekse
organisatie werkt vanuit acht zorg-
en verpleegcentra en biedt daar-
naast ook thuiszorg aan.

WIE ZOEKEN WE?
Natuurmonumenten zoekt vrijwilli-
gers die het leuk vinden om kinderen
de natuur te laten beleven. Je hoeft
geen grote kennis van de natuur te

hebben. In april wordt een aantal trai-
ningsbijeenkomsten georganiseerd
waarin o.a. excursievaardigheden, pre-
senteren en werkvormen aan bod ko-
men. Je moet zowel in het voorjaar als
in het najaar beschikbaar zijn voor het
begeleiden van de activiteiten.
Het Natuuravontuur voor scholen
vindt plaats vanuit landgoed Hackfort
in Vorden.

MEER WETEN? 
Kijk op wwww.natuurmonumenten.nl
werken bij vrijwilligers gevraagd, vaca-
tures of neem voor aanmelding of
meer informatie contact op met Ton-
nis Boersma, 06 54 32 11 81.

Op natuuravontuur met kinderen,

iets voor jou?
Ben je liefhebber van de Gelderse
natuur? En vind je het ook belang-
rijk dat kinderen in deze natuur
komen? Natuurmonumenten Gel-
derland heeft een speciaal activitei-
tenprogramma ontwikkeld, zodat
kinderen uit het basisonderwijs op
Natuuravontuur kunnen in één
van onze prachtige natuurgebie-
den. Wij zijn op zoek naar enthou-
siaste begeleiders.

DOELSTELLING
Het ROVG streeft ernaar dat in 2010
meer dan 90% van de Gelderse autoin-
zittenden de gordel draagt. Voorin is
die doelstelling met 91% al gereali-
seerd. Achterin is dat met 72% nog
niet het geval, maar de sterke stijging
van de afgelopen jaren is zeer hoopge-
vend. Vooral wanneer de cijfers over
een wat langere periode worden beke-
ken, blijkt hoe gunstig de ontwikke-
ling van de gordeldracht is. Tien jaar
geleden droeg 71% van de voorinzit-
tenden en slechts 21% van de achterin-
zittenden de gordel. Vooral de stijging
achterin (met ruim 50%) is spectacu-
lair te noemen.

BINNEN EN BUITEN DE KOM
Er is bij de laatste gordelmetingen

Steeds meer Gelderlanders
in de gordel
De autogordel wordt in Gelderland
steeds beter gedragen. Dat blijkt
uit de meest recente metingen, die
het Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Gelderland (ROVG) eind
2007 heeft laten uitvoeren. Voorin
draagt meer dan 90% van de auto-
inzittenden de gordel. Achterin is
dat percentage ruim 70%.

SOCII NIEUWS
Gorssel-Socii een wedstrijd met voor het
spel een veel te harde wind wat uiter-
aard beide verenigingen parten speel-
den. Socii begon met Henri Vreeman
als doelman voor de zieke Dennis Spie-
gelenberg wat hij  na tevredenheid
deed en ook had trainer Jan  Steffens
Jan Willem Krijt aan  de spits van Gors-
sel (van Dam al 30 goals dit seizoen) ge-
koppeld en deze taak was niet aan dove

mans oren besteed geen kans gehad de-
ze wedstrijd. Na 9 min een mooie cross
pass van Dubaern Besseling op Jos Pe-
ters en deze stelde  Robert Kornegoor in
staat om de 0-1 binnen te schieten. Het
spel ging over en weer en mede door de
wind een paar spannende momenten
voor beide goals daardoor  was het ook
voor de mee gereisde aanhang een
mooie pot voetbal. Na met 0-1 gerust te
hebben werd de tweede helft met de

wind schuin in de rug begonnen. De
goede leidsman die indien het mogelijk
was de voordeelregel toepaste waar So-
cii  goed gebruik van maakte  was Jos
Peters die in de 63 min de 0-2 erin
schoot. Dat het nog 1-2 werd en Gorssel
de wedstrijd met tien man moest uit
voetballen Na  twee domme gele kaar-
ten achter elkaar voor de thuisclub zijn
aanvoerder deerde de feest stemming
van Socii niet uitslag 1-2.

Verdere uitslagen.
Worth Rheden 3 - Socii 3  0-4
Socii 4 - Brummen 6    0-4
Socii 5 - SHE 6 2-2

Programma 9 Maart.
Socii - Wolfersveen
Socii 2 - Ulftse Boijs 3
Socii 3 - Westenvoort 8
Socii 4 - Steenderen 4
Ratti 3 - Socii 5

Vo e t b a l

nauwelijks verschil tussen de draag-
percentages binnen (90%) en buiten de
kom (92%) aangetroffen. In het verle-
den waren die verschillen groter,
maar kennelijk zijn de meeste wegge-
bruikers zich inmiddels goed bewust
van het nut van de gordel, ook bij 50
km/uur. Want een klap met 50 km/uur
komt overeen met een sprong vanaf
de 10 meter plank. Maar dan zonder
water in het zwembad!

KINDEREN
Kinderen worden meestal achterin de
auto vervoerd. Hun draagpercentage
is 86%, hetgeen duidelijk hoger is dan
dat van volwassen achterinzittenden.
Dat wil echter niet zeggen dat het
kind in al die gevallen veilig vervoerd
wordt. Soms wordt volstaan met al-
leen een gordel, terwijl het kind daar
eigenlijk te klein voor is. Twee jaar ge-
leden zijn de wettelijke regels voor het
vervoer van kinderen dan ook aange-
scherpt. Dit betekent onder meer dat
kinderen, die kleiner zijn dan 1,35 me-
ter, in alle gevallen (zowel voorin als
achterin) in een goedgekeurd kinder-
zitje moeten worden vervoerd.

GORDELCAMPAGNE
Het ROVG is blij met de positieve ont-
wikkeling van het gordelgebruik. Uit
onderzoek van de SWOV (Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid) blijkt dat de kans op
ernstig of dodelijk letsel met 20-40%
afneemt door het gebruik van de gor-
del of een kinderzitje. Alle reden om
hiervoor aandacht te blijven vragen.
Komend voorjaar zal dan ook weer de
jaarlijkse gordelcampagne worden ge-
houden. Door een combinatie van
voorlichting en handhaving zal het ge-
bruik van de gordel in Gelderland ver-
der worden gestimuleerd.
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De dijken langs de IJssel, de waker, de
dromer en de slaper inspireerden Edo
Winkel en Joop Apers voor de naamge-
ving van hun eind ’98 verworven wo-
ning aan de Dorpsstraat in Laag-Kep-
pel. De winkel, De dromer herbergt
decor- en gebruiksvoorwerpen, foto’s,
schilderijen, plastiek, design en meer,
terwijl in gastenverblijf De slaper-
bed&breakfast, kan worden over-
nacht.

In De Waker werd sinds 1999 de etala-
ge voor beeldende kunst ‘achter het
raam’ gebruikt, na het vernieuwen
van de luiken en het schilderen van de
buitenkant. Er werd geëxposeerd door
Amnesty, vluchtelingenwerk en kinde-
ren uit de straat. “Maar ook kunste-
naars lieten we hun werken expose-
ren,” vertelt Edo Winkel, “Zo lieten we
mensen zien dat er een Galerie zou ko-
men.”

Joop Apers en Edo Winkel komen oor-
spronkelijke uit Rotterdam. Edo werk-
te daar als dramadocent en Joop zat in
het welzijnswerk. Toen na een auto-
ongeval bleek dat zij hun oude werk
niet konden hervatten, besloten ze ge-
woon iets anders gaan doen. Toen zij
hier in de omgeving een woning zoch-
ten, waar naast wooncomfort ook een
Galerie kon worden gerealiseerd, kwa-
men ze in Laag-Keppel terecht. Duide-
lijk was dat het vroeger als winkel,
postkantoor en bodekamer had gefun-
geerd. De plek van de brievenbussen
en de balie is nog zichtbaar en er is
een kogelvrij en een kogelwerend
raam.

Het pand was in authentieke, oude
staat. “Opgeknapt zou het voor ons on-

betaalbaar zijn,” weet Joop Apers. “We
besloten het daarom zelf te renoveren
en restaureren.” Na overleg met bouw-
kundigen in Rotterdam en advies van
omliggende bouwfirma’s die materia-
len konden leveren in Laag-Keppel,
gingen ze aan de slag. Omdat het niet
hun vak was, duurde het wel wat lan-
ger, maar ze zijn tevreden met het re-
sultaat. Het huis werd strak, eenvou-
dig gestileerd opgeknapt. Ze lieten
hierbij accenten uitspringen en ge-
bruikten kleuren, die in de vloer in de
gang voorkwamen. Deze schitterende
tegelvloer was jaren verborgen ge-
weest onder vele lagen vloerbedek-
king. 

Galerie De Waker werd officieel ge-
opend door gedeputeerde bij de Pro-
vincie Gelderland Hans Esmeijer op 1
juli 2007. Er worden drie exposities
per jaar gehouden. De start is tijdens
de Kunst10Daagse, daarna in de zo-
mer en de herfst. “Gedeputeerde Es-
meijer wist van de Galerie af, want hij
had de tentoonstelling ‘achter het
raam’ van de speciale, gebreide man-
nentruien gezien,” lacht Joop. 

“We probeerden vooral heel laagdrem-
pelig te zijn. Dat betekent dat er best
niveauverschil was tussen de exposi-
ties, tegenwoordig komen er 'gevestig-
de' kunstenaars maar ook die nog niet
zo lang bezig zijn. En door het winkel-
tje en de aankleding ervan, komen
mensen binnen die anders nooit voor
de kunst zouden komen.” Dit jaar
werd een speciaal winterproject ge-
houden, de knikkerbaan van Jelle, een
autistische jongen. Deze activiteit was
een succes, getuige de enorme belang-
stelling.

De huizen in de Keppelse Dorpsstraat
zijn rijks- of gemeentemonumenten
en de straat is beschermd dorps- en
stadsgezicht. “Dit stamt uit de tijd van
de gemeente Hummelo en Keppel,”
vertelt Edo. Deze straat heeft van ouds-
her stadsrechten, het oude eiland is de
stad Keppel.” De mensen in de Dorps-
straat onderhouden hun huizen goed
en er zijn weer net als vroeger activi-
teiten in de straat. Edo en Joop hopen
dan ook dat de gemeente de brug van
Laag-Keppel zal onderhouden. “Aller-
lei routes, zoals van de Achterhoekse
Vierdaagse, de Open Monumentendag
en dergelijke, gaan erover. En ook het
Toeristisch Overstap Punt, TOP is bij
de brug. “We zijn blij met Espace Enny
met de collectie van Gelderland, de
theetuin van Mirjam Toepoel en de
andere galeries,” zegt Edo over de acti-
viteiten in de Dorpsstraat. “Het loopje
naar de Molen is er ook nog steeds.”

Ter gelegenheid van de Kunst10Daag-
se wordt in de Dromer, winkel voor
kunst en decor dagelijks een nieuwe
natuurfoto uit de stockcollectie van fo-
tografe en publiciste Christel Woll-
mann-Fiedler getoond. In De Waker
wordt tot eind juni 2008 werk geëxpo-
seerd van kunstenaars uit de buurt. 

MARY QUARLES VAN UFFORD
woont in Vorden. Zij exposeerde eer-

der keramische objecten in de etalage
voor beeldende kunst ‘achter het
raam’, objecten, veelal opgebouwd
rond natuur en bladmotieven. De laat-
ste jaren ontwikkelde zij zich in het
maken van keramische sculpturen en
vaasvormenwaarin kleur, ritme en na-
tuur zowel in vorm als textuur een be-
langrijke rol spelen. Ze kan ook glasfu-
sen en combineert dit met keramiek.
Info mary.quarles@simpc.nl 

MARGREET BAARS 
uit Gaanderen maakt schilderijen, te-
keningen en aquarellen waarin haar
verbondenheid met mensen en na-
tuur tot uiting komt. Daarbij combi-
neert zij de ernst van het dagelijks le-
ven met eengepaste vrolijke noot. Info
http://veldbaars.punt.nl/.

Galerie De waker, Kunst en Decor De
Dromer en B&B De Slaper, dorpsstraat
9-9a, 6998 AA, Laag-Keppel, 
info@galeriedewaker.nl
www.galeriedewaker.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Galerie De Waker

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

Galerie De Waker is een nieuwe deelnemer aan de Kunst10Daagse en
toont keramische sculpturen en vaasvormenvan de in Vorden wonende
Mary Quarles van Ufford en schilderijen, tekeningen en aquarellen van
Margreet Baars uit Gaanderen. Dagelijks wordt in De Dromer een nieuwe
natuurfoto van fotografe en publiciste Christel Wollmann-Fiedler ge-
toond.

Werken van de exposanten van Galerie De Waker in Laag-Keppel.

De start van het wielerseizoen is, zoals
gezegd, gepland begin maart. De le-
den kunnen dan op woensdag, don-
derdag, zaterdag en zondag gezamen-
lijk trainen en toertochten rijden in
twee groepen. 

Ook wil de toerclub meer mensen op
de fiets krijgen en daarom zijn er mo-
gelijkheden om vrijblijvend eens mee
te fietsen tijdens een tocht. Ook dit
jaar gaat de toerclub, in navolging van
vorig jaar, van start met twee groepen
met verschillende snelheden, zodat
eenieder in zijn eigen tempo mee kan
fietsen.

Op 2e Pinksterdag wordt er de inmid-
dels befaamde Omloop van de Graaf-
schaptocht georganiseerd. Naast de
langere tochten voor toerfietsers, zijn
er die dag ook weer nieuwe familie-
routes uitgezet van 25 tot 60 km. leng-
te. Op zondag 14 december wordt er

voor de vierde maal de MTB-tocht
Rondum de Mölle van Varssel georga-
niseerd, met vorig jaar bijna 800 deel-
nemers. De toerclub zal eind mei
tevens medewerking verlenen aan de
driedaagse Roll-over Bronckhorst; een
wandeltocht voor mindervaliden die
georganiseerd wordt door de Zonne-
bloem.

Het jubileumjaar krijgt zijn hoogte-
punt in een 3-daags fietsweekend in
de Duitse Eifel- en Moezelstreek, waar
naast een sportieve prestatie, ook de
gezelligheid hoog in het vaandel staat.
Het seizoen wordt in oktober ludiek
afgesloten met een sportief en gezellig
dagje uit. Onder begeleiding van een
gids wordt er dan een excursie op de
Yellow Bike fietsen door Amsterdam
gemaakt. Dit alles zal natuurlijk niet
aanvangen voordat er al tal van toch-
ten door binnen- en buitenland op de
racefiets gemaakt zijn.   

Als één van de weinige clubs in ons
land, is er een vijf jaar geleden gestart
met een eigen jeugdafdeling met 15
jeugdleden. Helaas is de belangstel-
ling hiervoor enigszins afgenomen
doordat de oudere jeugd enerzijds bij
de volwassenen is gaan fietsen, en er
anderzijds minder jeugdleden vanaf
12 jaar zijn toegetreden. Zo dreigt de
groep van acht jeugdleden tussen wal
en schip te geraken, waardoor ze nu
wekelijks met de B-groep zullen mee-
fietsen, totdat er zich meer jeugdle-
den zullen aanmelden. 

Ondanks dat het ledenaantal gelijk
blijft, ziet men wel dat er nog veel fiet-
sers zijn die niet in clubverband rond-
fietsen. Graag willen de Keiaosers deze
mensen de mogelijkheid bieden om
eens vrijblijvend met de club mee te
fietsen, en zo bij te kunnen dragen
aan nog meer fietsplezier voor hen.
Meer informatie vind u op de website
www.keiaosers.nl of bel met Bert Jan-
sen, tel. (0575) 46 10 15.

Keiaosers maken zich op
voor jubileumjaar

Op zondag 9 maart gaat het wieler-
seizoen voor de Keiaosers weer van
start. Er wordt gezamenlijk, in een
rustig tempo door de mooie Ach-
terhoek getoerd. Dit jaar is het al
vijftien jaar geleden dat er gestart
werd met een aantal fietsfanaten
uit Keijenborg, welke nu is uitge-
groeid tot een toerfietsclub met
meer dan dertig leden, waarvan di-
verse leden uit omringende plaat-
sen. Om dit heugelijke feit te vie-
ren worden er dit jaar diverse eve-
nementen georganiseerd.

Per 1 januari 2007 is de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo)
van kracht. Van de burgers wordt dan
verwacht dat ze 'meedoen' in de maat-
schappij en proberen eerst zelf hun
problemen op te lossen alvorens naar
de gemeente te gaan voor ondersteu-
ning. De gemeente krijgt de verant-
woordelijkheid haar voorzieningen
zodanig op peil te hebben dat die bur-
ger ook echt kàn meedoen. Onderdeel
van deze wet is het prestatieveld man-
telzorg en vrijwilligers. 

Dhr. H. Dolleman, beleidsambtenaar
van de gemeente Bronckhorst infor-

meert u over deze wet en vertelt speci-
fiek over de gevolgen daarvan voor u
als mantelzorger. Afgelopen december
kon deze bijeenkomst vanwege ziekte
niet doorgaan. 

Vanwege de grote belangstelling voor
dit onderwerp is besloten om dit on-
derwerp opnieuw aan de orde te laten
komen in de mantelzorgsalon.

Iedereen die belangstelling heeft voor
dit onderwerp is welkom. De bijeen-
komst begint om  13.30 uur en duurt
tot ongeveer 16.00 uur. De toegang is
gratis en voor de bezoekers staat de
koffie en thee klaar! 

De mantelzorgsalon is gevestigd in
Partycentrum Langeler aan de Spal-
straat 5 in Hengelo Gld.  Voor meer in-
formatie bel met de VIT Oost-Gelder-
land (0573) 43 84 00 of kijk op www.vi-
toostgelderland.nl

Informatiemiddag over de Wet 
maatschappelijke ondersteuning
In de mantelzorgsalon Bronck-
horst wordt op dinsdag 11 maart
een informatiemiddag gehouden
over de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo). De mantel-
zorgsalon is gevestigd in Partycen-
trum Langeler in Hengelo Gld.

"Ik heb altijd als huisschilder gewerkt
en had dus veel met kleuren te maken.
Daardoor ben ik misschien wel met de
fotografie begonnen, waar ook kleu-
ren weer in voorkomen. 

Ik heb vroeger ook wel foto's gemaakt,
maar dan was het af en toe met een ge-
legenheid, meer ook niet". Toen hij in
de VUT ging, heeft hij de camera ge-

pakt en is de natuur in gegaan. "Ik ben
begonnen met een gewone analoog
spiegelreflexcamera, later uitgebreid
met meerder lenzen. Een paar jaar te-
rug ben ik overgestapt op een digitale
camera. 

Dus niet in de donkere kamer aan het
werk, wat ik ook zelf gedaan, maar
achter de computer de foto's bewerken
en retoucheren naar eigen inzicht", al-
dus de heer Mensink.

Gaat u mee de natuur in? Het is lo-
pend of met de fiets en wat het oog
dan kan zien laat hij u hier zien.

Expositie fotografie
Gerrit Mensink, geboren in januari
1935 in Gelselaar en nu al 50 jaar
woonachtig in Barchem geeft van-
af half februari een foto-expositie
bij het woonzorgcomplex de Delle
11 t/m 21.
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Puur Natuur is een dagbestedingloca-
tie van de Stichting Philadelphia Zorg.
Deze heeft als doel dat mensen met
een beperking net als iedereen, hun
eigen leven leiden en hun eigen thuis
hebben, in de buurt van vrienden en
familie. Philadelphia biedt zorg en on-
dersteuning, waar dat nodig en wense-
lijk is.

Puur Natuur begon 12 jaar geleden
met een dagbesteding voor senioren
boven de bakkerij ‘Hengelo’. Een
groepje van zes ouderen met een ver-
standelijke beperking ontmoetten el-
kaar daar. Toen de vraag voor dagbe-
steding voor jongere mensen groter
werd, zochten ze een nieuwe locatie. 

De doelgroep werd aangepast aan jon-
geren, schoolverlaters en dergelijke,
die naar Hengelo en omstreken ver-
huisden. “We hebben een groep van
maximaal 12 cliënten, waarin de ou-
dere cliënten werden gelntegreerd.
Een aantal ging over naar andere groe-
pen met een aangepast programma,”
vertelt Lizette Hermans. 

Zeven à acht nieuwe cliënten vonden
een plek, waarvan een aantal zelfstan-
dig wonen en zelf naar het atelier ko-
men, anderen worden gebracht. “Ik
zie het altijd als een groot gezin eigen-
lijk, vaak is dat heel gezellig. En soms
zijn er dingetjes waar even over ge-
praat moet worden,” zegt ze. “In zo’n
groep zijn wel eens spanningen als ie-
mand niet lekker in zijn vel zit. Maar
dat is gewoon.” De cliënten werken
zelfstandig en worden hierin gestimu-
leerd door de leiding. Ze zijn daar-
naast verantwoordelijk voor bijvoor-
beeld het dekken van de tafel voor de
maaltijd en dergelijke.

Eén van de hoofdtechnieken in het
atelier van Puur Natuur is het werken

met pulp, een afvalproduct. Na voor-
behandeling en vermenging met be-
hangerslijm is deze ‘klei’ geschikt om
er cadeauartikelen en kunstobjecten
van te maken, zoals schalen, poppen,
beelden en dergelijke. 

Na het drogen worden de voorwerpen
geschilderd en gelakt. Iedere cliënt
heeft zijn eigen taak, wat hem of haar
past of haalbaar is en als prettig wordt
ervaren. Omdat iedereen zijn eigen
kwaliteit heeft, die zo goed mogelijk
worden benut, vullen ze elkaar aan.
Zo wordt een mooi product gemaakt,
waar ze trots op zijn, zeker als mensen
het mooi vinden en kopen.

Ze werken veel samen met scholen,
kerk en verenigingen (programma-
boekjes). “Je krijgt zo integratie en
contact met de gemeenschap,” aldus
Lizette. 

“De mensen komen naar de winkel
toe, lopen binnen en maken contact
met de cliënten, die ook in het dorp
worden herkend en aangesproken.
Dat is heel belangrijk, want het is
moeilijk om uit jezelf contact te leg-
gen.” Er zijn veel vrijwilligers betrok-
ken bij Puur Natuur, die een ochtend
of een dag helpen in het atelier of
thuis voorbereidend werk doen.

Anja den Bakker vult aan. “Het is be-
langrijk dat mensen van hier als vol-
waardig gezien worden en ook een
goede plek in de maatschappij hebben
door de wisselwerking met het dorp.
Niet in een hokje of zo, maar erbij ho-
ren. Daarom is de Kunst10Daagse zo
belangrijk, we worden niet apart ge-
zien. We horen er gewoon bij!”

Het is een uitdaging om mee te wer-
ken aan de expositie die in de tuin van
hun buurvrouw, de beeldend kunste-

naar Monique Wolbert, wordt gehou-
den. “Een aantal cliënten zijn al bij
Monique gaan kijken waar alles
komt,” vertelt Lizette. “We bereiden ze
voor waar we mee bezig zijn en waar
het allemaal voor is. Zo werken we er
met elkaar naartoe.” Er worden voor-
bereidingen getroffen voor de ope-
ning, uitnodigingen voor belangenbe-
hartigers, ouders en dergelijke. Dat is
spannend, maar er wordt op een leuke
en ontspannen manier mee omge-
gaan.

De kunstwerken worden in de huidige
technieken gemaakt, maar speciaal
voor de expositie: nieuwe, weerbesten-
dige werken, veel groter dan nu in het
winkeltje staan. Een grote beelden-
groep, een nest met flinke kippen, een
‘natuurkleed’ tussen de bomen en
meer. 

In de goedlopende winkel zijn zelfge-
maakte cadeauartikelen zoals siera-
den, sjaals, keramiek, bloembakjes,
lantaarns, kaarten, olielampjes, kaar-
senschalen, fruit en koekjes schaaltjes
en meer te koop. Veel wordt gemaakt
van restmateriaal, die worden ge-
vraagd bij de scholen of bedrijven. Bin-
nenbanden van fietsen, restjes wol en
stof bijvoorbeeld. 

“Wij hebben heel regelmatig aanloop
van klanten en met de feestdagen en
ander bijzondere dagen is het erg
druk. Ze maken hiervoor extra artike-
len,” zegt Lizette trots. 

“We hebben hier veel vaste klanten,
die de artikelen heel erg waarderen en
mooi vinden om te hebben of cadeau
te doen. Het restaurant in Hengelo
gld. laat bij Puur Natuur de gastenpre-
sentjes maken.” 

Ook werden voor een bedrijf de ker-
strelatiegeschenken gemaakt, waar la-
ter veel positieve reacties op kwamen.
Dat geeft veel positieve energie, dat
doorwerkt naar iedereen die erbij be-
trokken is.

De tentoonstelling van het werk uit
het atelier van Puur Natuur is tijdens
de Kunst10Daagse te zien in de tuin
van Atelier/Galerie Monique Wolbert,
Ruurloseweg 15 achter, Hengelo Gld.
Puur natuur, atelier en winkel, Ruur-
loseweg 5, Hengelo (Gld.), geopend
maandag t/m vrijdag van 9.30-15.30
uur.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Puur Natuur, atelier en winkel

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

Puur Natuur, atelier en winkel in Hengelo gld. is tijdens de Kunst10Daag-
se, zij het beperkt, geopend voor publiek. Daarom worden kunstwerken
die door de cliënten van Puur Natuur in het atelier worden gemaakt, ten-
toongesteld in de tuin van beeldend kunstenaar Monique Wolbert.

Er worden grotere kunstwerken gemaakt voor de Kunst10Daagse-expositie van Puur Natuur.

Afgelopen donderdagavond werd er
bij garage Wassink te Hengelo (GLD) de
plannen voor dit seizoen gepresen-
teerd door Eurosport Moto GP verslag-
gever Diederick de Vries. De 22 jarige
uit Friesland afkomstige Frank Bakker
zal in het seizoen 2008 uitkomen in
het Open Nederlands Kampioenschap
wegrace op de Honda RS 250 cc waar-
mee Hans Smees in 2004 de 2e plaats
wist te behalen in het Nederlands
Kampioenschap. Hierbij krijgt Bakker
de technische ondersteuning van Ben-
nie Geurtsen en Hans Overmaat die de
afgelopen jaren het technische team
rondom Hans Smees vormden. Be-
stuurslid en teameigenaar Tonnie
Wassink zal zorg dragen voor de bege-
leiding en ondersteuning op het cir-
cuit en indien mogelijk ook zelf nog
wat wedstrijden meepakken. Hans
Smees blijf advies geven en blijft nauw
betrokken bij het Performance Racing
Achterhoek.

Het motorcross team zal bestaan uit
een 3 tal talentvolle jonge motorcros-
sers.Te weten Jasper Groot Roesink en
Rob ten Have die beide op een KTM
250 cc 4 takt in de MX2 klasse regio
oost zullen uitkomen, en Bas Klein Ha-
neveld in de KNMV MX2 jeugd klasse
maar dan met een KTM 144cc 2 takt.

Teammanager Gerard ten Have zal
zorg dragen voor de begeleiding en on-
dersteuning op het circuit. Na een af-
wezigheid van drie jaar, vormen ko-
mend seizoen Wim Janssen en Bart
Notten weer een zijspan duo. Beide he-
ren zijn echte Achterhoekers, afkom-
stig uit Halle en Vorden. In 2008 gaan
zij alle wedstrijden om het Nederlands
Cross Kampioenschap rijden en ook
de streekwedstrijden staan op het pro-
gramma.Het team rondom de beide
rijders (monteurs, sponsoren en sup-
porters) kan gezien worden als een
echte vriendenclub.Goede prestaties
zijn natuurlijk van belang,maar nog
belangrijker is de goede sfeer binnen
het team. Dit team bestaat al acht jaar
in deze in deze bijna ongewijzigde
vorm.

Performance Racing Achterhoek be-
staat inmiddels dus uit een 3 tal teams
in verschillende motorsport discipli-
nes.De stichting PRA beheert en ver-
deelt de baten en ziet toe op de nale-
ving van de doelstelling. Verder functi-
oneren alle 3 de teams volledig onaf-
hankelijk van elkaar en zijn alle drie
verantwoordelijk voor hun eigen spon-
sering en werving hiervan. De avond
was zeer geslaagd en er werd na ge-
praat tot in de late uurtjes.

Performance Racing
Achterhoek gaat door

Even leek het erop dat na het stoppen van Achterhoeks beste wegracer
Hans Smees ook het Performance Racing team zou op houden te bestaan.
Niets is echter minder waar, ook aanstaand seizoen zal men zich bezig
houden met de racerij in de 250-cc en tevens zal het uitgebreid worden
met enkele crossteams.

De crossende en racende leden van het Performance Racing Achterhoek

Voor deze avond zijn twee sprekers uit-
genodigd, te weten Herman Aa, die-

renarts van DGC ’t Wijdseland in
Doesburg en Dick Middag van For Far-
mers. Beide heren zullen vertellen
over de mogelijke ziekten die voor
kunnen komen bij de dieren en gewas-
sen een over probleemonkruiden
doordat ons klimaat langzaam veran-
dert naar een warmer type. Daarnaast
zal nog een breed scala aan onderwer-
pen aan de orde komen. Aanvang
20.00 uur.

Bijeenkomst LTO Noord
afdeling Bronckhorst
LTO Noord afdeling Bronckhorst
e.o. organiseert op donderdag 6
maart in zaal De Bremer in de Tol-
dijk een bijeenkomst die in het te-
ken zal staan van ‘Klimaatverande-
ring?. Welke ziektes en onkruiden
kan dat brengen voor dieren en ge-
wassen?‘.

Zaterdag 29 maart organiseert het
Dorpshuis Drempt samen met Joke
Wonnink van de countrydansers
The Silvershadows voor de tweede
keer een optreden van Hammond
Four.

De avond begint om 20.00uur en de
zaal is open vanaf 19.15uur. De kaar-
ten kosten 7 euro en zijn van te voren
te bestellen bij Joke Wonnink, tel.

0313-475404 na 18.00 uur of via de
mail dorpshuisdrempt@hetnet.nl.
Zonder vooraf bestelde kaarten is de
kans heel klein om aan de deur nog
kaaarten te krijgen. Vol is vol dus wees
er snel bij!

Voor meer informatie: Joke Wonnink,
tel. 0313-475404 (Silver Shadow) of An-
gela Booltink 06-51935793 (Dorpshuis
Drempt) Toegang onder voorbehoud.

Hammond Four in Dorpshuis

De zomermarkt rondom het Dorps-
huis Drempt is dit jaar op 8 juni. Het
programma is nog niet helemaal be-
kend, maar u kunt zich alvast opgeven
om een kraam te huren. De kosten zijn

20 euro per kraam. Dit zijn de norma-
le marktkramen met afdekzeil. 

Opgeven kan via de mail: dorpshuis-
drempt@hetnet.nl of (06) 51 93 57 93.

Zomermarkt rondom Dorpshuis



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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Top-band
‘Energy’

zaterdag 8 maart 
in het café.

In de discotheek
draait

DJ TIM

PLUS Eland - Hengelo Gld
Raadhuisstraat 53  T: 0575-463777 F: 0575-461766

Openingstijden:
maandag - woensdag 8.00 - 20.00
donderdag - vrijdag 8.00 - 21.00
zaterdag 8.00 - 20.00

www.plus.nl

Wat een verschil.
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ARTKAAASKKRA AARTSKKR
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ARTKAAASKKRA
ARTKAAASKKRA
ARTKAAASKKRA

Maak 4 weken 
lang kans op gratis
PLUS huismerk producten!

ARTKAAASKKRA
ARTKAAASKKRA

Tot en met 29 maart 
ontvangt u bij elke € 25,- aan
boodschappen één kraskaart.*

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen (tabak, slijterij, statiegeld, zelfzorggeneesmiddelen, babymelk tot 6 maanden, telefoon- en strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, loten en koopzegels).

Winkans

50%

Krassen bij PLUS

VitaalPlus is een kleinschalig bewegingscentrum dat zich
vooral richt op de begeleiding van mensen met:

- overgewicht
- een licht verstandelijke handicap
- een lichamelijke beperking
- psychische en arbeidsgerelateerde klachten

Èn uiteraard iedereen
die zijn of haar algehele 
conditie wil verbeteren!

Centrum voor verantwoord bewegen

VitaalPlus
Palmberg 18
7021 DJ Zelhem
Tel. 0314 - 64 06 22
www.vitaalplus.com

Nu geopend!
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Eibergen

J.W. Hagemanstr. 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

Vorden
Zutphenseweg 24  Tel. 0575-551514

www.helminkmeubelen.nl

Zondag
9 maart
OPEN

Van 12.00 - 17.00 uur

FEESTELIJK VOORDEEL EN KRASSE KORTINGEN.

Een halve eeuw kwaltiteit, daar staat
Helmink Meubelen voor. Dit jaar is het
50 jaar geleden dat de heer Helmink 
sr. in Vorden zijn eerste meubelzaak 
oprichtte. De jaren daarna groeide 
het bedrijf snel en werd in 1982 ook 
nog een filiaal in Eibergen geopend.
Vandaag de dag is Helmink Meubelen 
in de regio toonaangevend interieur-
specialist waar u kunt kennis maken 
met nieuwste trends in woon- en 
slaapcomfort. En al die tijd is kwali-
teit, service en vakmanschap het ken-
merk van Helmink Meubelen.

Bij een jubileum hoort een jubileumactie. Bij 
Helmink Meubelen kunt u tot 30 november 
2008 profiteren van een spetterende kras-
lotenactie met volop kortingskans. Want
Helmink doet niet kinderachtig. Bij beste-
ding van elke €100,- ontvangt u tijdens ons 
jubileumfeest een kraslot. Elk lot is prijs,
met een bedrag van €5,- tot €100,-! Bij een 

aankoop in 2009 wordt het totale bedrag in 
mindering gebracht.* Dus hoe meer loten,
hoe lager uw aankoopbedrag in 2009 uit-
valt. Zo wordt kopen bij Helmink een feest!

Onze collectie meubelen en slaapkamers bieden 
volop comfortabel leefgenot. En in de speciale 
relaxstudio kunt u voor exclusief zitcomfort
kiezen uit een royaal assortiment relaxfauteuils 
van o.a. Easysit, Cosyform en Zero Stress. Deze zijn 
leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en 
aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

ZONDAG 9 MAART OPEN VAN 12 - 17  UUR MET FEESTELIJK JUBILEUMVOORDEEL OP ALLE AFDELINGEN!

FEEST!
tot 30 november

TOT 30 NOVEMBER A.S.
 BIJ ELKE 100 EUR0 100% 
KANS OP KRASKORTING!

���

�
��

U kunt deze korting besteden bij uw aankopen in 2009.
H E L M I N K  M A A K T  H E T  M O O I E R  B I J  U  T H U I S

*Zie de spelregels op de achterzijde

Gefeliciteerd!

€100,-
korting

Jubi leumKraslotJubi leumKraslot

KRAS HIER UW KORTING�

* Vraag naar de voorwaarden

Een halve eeuw kwaliteit en service

TAPIJT/GORDIJNEN

MEUBELEN

PARKET/LAMINAAT ZONWERING/ROLLUIKEN

RELAXFAUTEUILS

SLAAPCOMFORT
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��

50 jaar        50 jaar
HelminkHelmink 

Meubelen!      Meubelen!


