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De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer

POLITIE (0900) 88 44

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

v.I.n.r.: Herben Rutgers, Petra Menkveld, Sander Roelvink, Tiny Pellenberg, Richard Ooms, Marjan Buunk.

Vorden - Aanstaande vrijdag zet toneelvereniging Krato de klucht "Wie zaait zal Oogsten" op de planken
van het Dorpcentrum.

Boerenslimheid staat centraal, maar wie is er nu slimmer de boer of de baron... Aanvang: 20:00 uur.
Regie: Henny Fleming. Souffleuse: Anneke Roelvink.

www.viaviela.nl
Gastouderbureau ViaViela Zutphen

Petra Schwab, 06-10 19 99 18
zutphen@viaviela.nl

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

10 Violen
voor

3.

Bouw in volle gang

Vorden - Vorige week hebben toe-
komstige bewoners van de nieuw-
bouw Enkweg/ Ruurloseweg, een
kijkje kunnen nemen.

Op deze locatie bouwt Bouwbedrijf
Goldewijk in opdracht van Pro Wo-

Zo komt het er straks uit te zien

nen negen eengezinswoningen. Het
gaat hier om vier hoekwoningen en
vijf middenwoningen. Naast de eenge-
zinswoningen worden nog twee zoge-
naamde levensloopgeschikte wonin-
gen gebouwd. Die woningen zijn zo
gebouwd dat de toekomstige bewoner

er kan blijven wonen, ook wanneer de
levensomstandigheden veranderen.
De belangrijkste vertrekken, woonka-
mer- hoofdslaapkamer en badkamer,
zijn zonder traplopen te bereiken. Pro
Wonen verwacht de woningen voor
de bouwvak op te leveren.

Diner- Café- Restaurant- Zalencentrum

Nijhof
Dorpsstraat 11-13, T 0314 631234, Halle www.nijhoffhalle.nl

PLUS geeft: meer . ,Mtl'/

/ w

>l De beste kaas
van de wereld
Gewoon verkrijgbaar bij

U PLUS Hans Eland

Openingstijden: maandag-woensdag 8.00 - 20.00 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

•t PLU S HanS Eland Raadhuisstraat 5317255 BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

Naast onze a la carte kaart serveren wij:

De Weekschotels ma. t/m vr
Overheerlijke Duitse biefstuk

met uien

Gamba's met warme knoflooksaus

Hierbij serveren wij gebakken aardappelen,
(rietjes en diverse groenten op onze

Smoks smulsteen.
€ 14,50

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

Tel. (0314)620055
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gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact



Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 maart Jongerendienst in de Gereformeerde kerk, 10.00
uur, ds. M.S. van der Wilt-Karreman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 maart Jongerendienst in de Gereformeerde kerk, 10.00
uur, ds. M.S. van der Wilt-Karreman.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 maart 10.00 uur dhr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 maart 9.30 uur, J. v.d. Meer, Eucharistieviering, MOV-
viering, 4e zondag 40-dagentijd, Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 maart 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst, Koor-
leden. Zondag 18 maart 10.00 uur Woorddienst, Groep l, m.m.v.
Herenkoor.

Tandarts
17-18 maart R.C. Boersma, Vorden, (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art l Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie?
Neem contact op met Art. l Meldpunt discriminatie Achterhoek
via www.artlno-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch ad-
vies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts of een af-
spraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te
beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om
medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoe-
ken dan komt er een 'rijdende huisarts' bij u thuis. Houdt uw ver-
zekeringsnummer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze
mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huis-
artsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis
Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis te-
genover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op de
site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Krüisbergseweg 25,7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen Al, A2, BI, B2,
Hartbewaking (CCU), Fl, NO, NI en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van! 9.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag
en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling BO: dagelijks van
15.00-16.00 uuren van 19.00-19.30 Uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare
ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0575) 75 02
50. Bijvoorbeeld 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 spoedeisende ge-
vallen 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
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij

Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische-
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg;
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in
Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

VW-kantoor
Kerkstraat l, tel. 553222.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30-
17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: maandag
t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur, zaterdag: 10.00-14.00 uur.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of
(0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriet Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrij-
dag van 8.30 tot 10.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630
E-mail: w.berns@sswb.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 huis-
arts is niet noodzakelijk.

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

St COEH
Ie en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat
te Hengelo Gld.

Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
HetWiemelink11
7251 CW Vorden
Tel.(0575)551688
E-mail: noord@contact.nl

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich
ten aanzien van de inhoud van
deze uitgave en/of website zowel
het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men als
particulier c.q. bedrijf ingeschreven
in het handelsregister bij de Kamer
van Koophandel, dan voldoet men
niet aan deze criteria en wordt
de tekst als gewone advertentie
geplaatst, tegen de normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor
80 karakters; elk karakter meer
€ 0,04. Brieven onder nummer,
hierover worden geen inlichtingen
verstrekt aan derden, € 4,17 (incl.
btw) extra. Dubieuze of anonieme
opgaven worden niet geplaatst.
Betaling: contant anders worden
administratiekosten berekend è
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via
onze website www.contact.nl
Berekening kan geschieden via de
op de site geplaatste bereken-
methode.

• De Oranjevereniging
Vorden is op zoek naar een
penningmeester. Wie wil ons
helpen om Koninginnedag
tot een succes te maken?
Voor info kun je bellen met
551916

•Toneelvereniging Krato,
speelt op vrijdag 16 maart:
"Wie zaait, zal oogsten"
met muzikale medewerking
van Gerald Tempelman.
Aanvang om 20.00 uur in het
Dorpscentrum.

•Te huur: Expositie ruimte
in woonboerderij stadje
Bronkhorst. Totaal, 69 m2,
1 ruimte voorzijde 28 m2, 1
ruimte souterrain 40 m2. Te
huur per dag. Tel. 06-513421
68

•Wilt u uw oud ijzer kwijt?
BeJ gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16.
(06)51 601516.

•Vakantiehuis te huur in ZW-
Frankrijk, bij daar wonend
NL gezin, 2-6 pers, prachtige
omgeving (Cahors), € 350
pw of € 450 in hoogseizoen.
Tel 0575441974 (na 18.00u).

•Kity tafelzaag,220 of 380 v.
met toebehoren. Tormex nat-
slijper met vele hulpstukken.
Veel ander gereedschap tel.
0653115197

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575)522919.

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

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

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

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

Vlaai van de week
Hazelnootslagroomvlaai

6-8 pers. €6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbiedingen

Saucijzenbroodje per stuk € 1 ,00

Cremehoorntjes s voor € 2,50
Aanbiedingen geldig van dinsdag 6 t/m zaterdag 17 maart.

• Kleine baaltjes hooi en stro
voor inl. J. Gosselink tel.06-
51946908. Toldijk

NU ook Herbalifeshakes die vrij zijn
van Gluten, Soja en Lacloseü

Altijd een gratis advies!
Nieske Pohlmann 06-54326669

Reinier & Leonie's
Groenten, Fruit & Traiteur

Grote krop malse sla 0,89

Zoet sappige Clementine mandarijnen

I5 voor JL977
Op alle dagvers gesneden groenten

2e zak halve prijs
Bildstar aardappelen 10 kilo 3,99

2e zak van 10 kilo voor

Aanbiedingen geldig t/m imumilci^ l^niann.
nr. U<i/ /LV.smuit 3, Vmdcn. Tel. 0575-550850
PM-n,>k S5«, Zmf)/vn. Td. 0575-54271 /

Gesprekspraktijk
Van ziel tot ziel

in Vorden
wwwintuitievepraktijk.nl

f GRAND

de ROTONDE
Dagmenu's 14 maart t/m 20 maart

Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Oagmenu's bij u thuis laten
bezorgen € 8,75. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).
Woensdag 14 maart
Bosuiensoep / Varkensmedaillions met champignonsaus,
aardappelkroketten en rauwkost.

Donderdag 15 maart
Sukadevlees met aardappelpuree en rodekool / Vlaflip met
slagroom.
Vrijdag 16 maart
Tomatensoep / Zalmfilet met mosterdsaus, gebakken aard-
appelen en groente.
Zaterdag 17 maart (alleen afhalen/ bezorgen)
Varkenshaassaté met pindasaus, friet en rauwkost / Us met
slagroom.
Maandag 19 maart
Champignonsoep / Spies de Rotonde met kruidenboter,
aardappelen en groente.
Dinsdag 20 maart
Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / Us met
slagroom.

Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas



Op 23 november 2011 mochten wij onze prachtige
dochter en zusje voor het eerst in onze armen
nemen.

Norah Debbie
Zij is geboren op 9 oktober 2011 in Walvisbaai,
Namibië.

Na een onvergetelijke reis zijn we samen thuis-
gekomen op 24 februari 2012.

Sander, Marjolein en Perry Jansen

Zutphenseweg 40
7251 DL Vorden

Liefdevolle herinnering

14-3-1987 14-3-2012
Wim Beeftink

en

18-10-2002 14-3-2012

Helma Meijerman-Beeftink

Liefde nu is de klank van pijn
De pijn is nu de lengte van niets oneindig
Oneindig is de stilte aan het missen
en toch is de liefde oneindig

jouw Nettie
en jouw Moeder

25/10 jaar van gemis en pijn
Dat vreselijke gevoel krijgt mij niet klein
Niemand die het ziet
het huilen zonder tranen
het stil intens verdriet
Ik blijf jullie heel erg missen
Lieve Pap/Helma ik hou van jullie

je dochter/zusje Wilma

Hengelo (Gld.)

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

't Is Oranje/t blijft Oranje!

De Oranje vereniging Vorden
stelt haar leden

ZATERDAG 17 MAART
VAN 10.00 TOT 12.00

in de gelegenheid om de

LIDMAATSCHAPSKAARTEN

op te halen in het DORPSCENTRUM
te Vorden.
Ook is het al mogelijk om de (voor
leden 2 gratis) kaarten af te halen
voor de

Oranjeavond van 28 april
(zie het artikel elders in deze krant).

Wij zien u graag verschijnen l

Help een kind
op het paard

Vereniging Paardrijden
' Gehandicapten Oost

Van 23 tot en met 27 maart in
de kern van Vorden

Huis aan huis inzameling van gebruikte
kleding en textiel door de VPGO

voor het paardrijden gehandicapten

Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters in het zadel!

U ontvangt een dezer dagen de inzamelzak.

Zak niet opgehaald of geen zak ontvangen?
Tel: 0575-575464

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

• Dakramen en accessoires • Sierbestrating
• Diverse andere bouwmaterialen

KOORJEMAN
B O U W M A T E R I A L E N

Bedrijventerrein De Revelhorst: Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

ZONNEPIT ZONNEPIT
BROODJES BROOD

NU VOOR
NU W VOOR

2.1O
2.10

HAZELNOOT-
SCHUIM
VLAAI

KLEIN A 958.'
De enigeUïchte

ZWANENHALZEN
l recept

€

PER STUK €0,40

VAN ASSELT
De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 maart

GROOT

€ 13.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 - Vorden

Tel. (0575)55 1384
Runneboom 2a - Warnsveld

Tel. (0575) 57 1528

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruimeKeus!

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

Ook voor urngedenktekens en

onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen

Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl

industrieterrein "De Mars"

t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Geef om de verwoestende
gevolgen van diabetes.

• - flateteft»*

Maandag 4 broden

Wit, tarwe of volkoren € 6,60

Woensdag 4 meepgpanenbpoden
Waldkorn, Toscaan§ of elfzaden € 7,7 O

Vlaai van de week:

Tiramisuvlaai €7,75

Vrijdag en zaterdag:

50% korting op?????
Kom in de winkel en profiteer ervan!

(ma\. 2 per klant)

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373

ALOE VERA
Alles over de krachten van

Aloe Vera en haar producten!
Meldt je nu aan voor mijn

WORKSHOP

Anny Cactus, tel. 0573-451817
E-mail: annycactus@cactusoase.nl

www.annycactus.nl

HOOI en STRO

Veevoederhandel

H. Vlogman

0575-552959

Uw WOZ waarde te hoog?
Wij maken GRATIS

bezwaar voor u!

www.gerardwesselink.nl
Tel. 0573-454027

GERARDWESSELINK
MAKELAARDIJ

De beste keuze
Voor de Weker it* lunches gaat u naar

de ambachtelijke slager. Vanwege de

altijd verse kwaliteit en ruime keuze in

belegsoorten. Kunt u moeilijk kiezen?

Kies dan voor het Vleeswarenkoopje

van de week. Daarmee krijgt u twee

vleeswaren voor de prijs van een.

Deze week: 250 gram leverworst gratis bij aankoop

van 150 gram Keurslager achterham. Dat K lekker -

veel voor lekker weinig!

KEURSLAGERKOOPJE

4 stroganoffburgers + 4
speklapjes

SPECIAL
Gevuld kippendijtje 60

100 gram

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager achterham

lMAALTIJDIDEE

Spaghetti 98
500 gram

TIP VAN UW KEURSLAGER
Rib-
karbonade 50

4 stuks

DJ. VLOGMAN, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslagcr.nl
i n toC"1 vlogman.kcurslager.nl

R

§>

i

MODESHOWS

Nog plaatsen
beschikbaar voor
zaterdag 17 maart

10.00 uur
en 14.00 uur

TEUNISSEN
M O D E

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

ROCK AROUND THE SUJF 2Q12
17 MAART 2012 • 21.00

Incl. Single presentatie! Ik doe't altled zo & Bal met vet

Gratis entree! Actie = Pitcher bier & single = 14 euro!

Voorprogramma; "Duo Hekkelbarg" Eetcafe De Slof, Vorden!

De 1e single van
de vordenee Sopper»

www.devordensesoppers.nl
Sponsored by:

ABC A u t o m o t i v e Business Consultancy (abc-wcb.nl)
- Eduva.nl Licht » Geluld (aduva.nl)

Marion Polman T 00-55-910250
uitvaartbegeleiding

voor een geheel
verzorgde

persoonlijke
uitvaart.

bij iedere uitvaartverzekering
in de gehele regio

www. marionpolrnan. n l



Beklimmen 'De Alpe d'Huez' in Frankrijk
Ingrid van der Linden fietst voor het KWF
Vorden - Ingrid van der Linden is
momenteel volop in training om
straks drie keer de Alpe d'Huez te
beklimmen. Zij wil daarmee mi-
nimaal 2500 euro bijeen brengen,
als donatie voor de KWF Kanker-
bestrijding. De Alpe d'Huez in de
Franse Alpen is uiteraard bij veel
sportliefhebbers bekend. Vooral
bekend door etappe overwin-
ningen van de Nederlandse wiel-
renners zoals bijvoorbeeld Peter
Winnen, Joop Zoetemelk en Gert-
Jan Theunisse.

Ingrid: 'Ik kijk altijd graag naar de
Tour en heb me vaak bedacht hoe
mooi het moet zijn om zo met de
fiets omhoog te kunnen rijden. Eerst
was het een gedachte maar ergens
vorig jaar zocht ik een sportief doel
en werd het beklimmen van de Alpe
d'Huez steeds meer realiteit. Het is
een beklimming met een gemiddeld
stijgingspercentage van 8,1 procent
en maximaal 10,6', zo zegt ze. De
43-jarige Vordense is haar hele leven
al geobsedeerd door sport. Zo werd ze
op haar 8e jaar lid van de volleybalver-
eniging Dash. Ze doorliep alle jeugd-
teams en speelde op haar 17e jaar in
het eerste damesteam van Dash. In
die dagen niet zomaar een speelster,
maar bloedfanatiek en met een ijze-
ren wil om te winnen en met de in-
tentie om in deze tak van sport door
te groeien naar een hoger niveau.
Ingrid: 'Ik ben toen vervolgens lid ge-
worden van Orion Doetinchem, een
stap hoger. Ik heb er eerst vier jaar
gespeeld en daarna vanwege studie
een jaar gestopt om vervolgens weer
bij Orion terug te keren. Opnieuw
vanwege studie een aantal jaren niet
gespeeld. Op m'n 30e ben ik lid ge-
worden van Wivoc uit Winterswijk
en daar heb ik ongeveer acht jaar
competitie gespeeld', zo zegt ze. Van-
wege een (tijdelijke) burnout kwam
het sporten daarna even op een zij-
spoor. Ingrid: 'Dan pas merk je dat
sport een goed middel is om de draad
weer op te pakken. Samen met mijn
partner Monique ben ik toen gaan
hardlopen en skeeleren.
Twee jaar geleden ben ik ook gaan
fietsen: racen op de weg en moun-
tainbiken. Dikwijls drie keer per
week een tocht van pakweg 50 tot 60

Kledinginzamelactie
VGPO in de kern van de
Gemeente Bronckhorst

kilometer. En net als vroeger tijdens
het volleyballen lekker fanatiek. Bo-
vendien goed voor de conditie, heer-
lijk. En dan straks de Alpe d'Huez,
ik kijk er echt naar uit', zo zegt ze.
Het fanatisme in de sport heeft Ingrid
overigens niet van een vreemde. Haar
vader was vroeger een zeer gedreven
voetballer. Broer Mare was jarenlang
speler van het eerste van Vorden en
Be Quick Zutphen en voetbalt thans
nog in de zaal. Moeder Ria doet tegen-
woordig ook aan hardlopen en haar
hele leven veel wandelen en fietsen
en in de zomermaanden ook samen
met haar man Hans, al vroeg het
zwembad in om de nodige baantjes
te trekken!
Weer terug naar Frankrijk. Het evene-
ment Alpe d'Huez wordt sinds 2006
door vrijwilligers georganiseerd, met
als doel geld in te zamelen voor de
KWF. Vorig jaar is een record bedrag
ingezameld van 20 miljoen euro. Dit
jaar nemen ongeveer 8000 mensen
deel aan het evenement. Het meren-
deel gaat fietsend omhoog, maar er
zijn ook hardlopers. De groep is nu
verdeeld in twee dagen: 6 en 7 juni.

Ingrid: 'Voor mij is dit goede doel een
extra stimulans om te fietsen en geld
in te zamelen, want helaas heb ook
ik, net als velen, mensen in mijn fa-
milie en nabije omgeving die kanker
hebben gekregen. Momenteel heb ik
al 2000 euro aan sponsorgeld bijeen
en zal ik die 2500 euro wel halen.
Echter ik wil graag nog meer geld
voor het KWF bijeen brengen.
Ik hoop dat velen mij daarin zul-
len steunen door ook een bijdrage
te geven. Dit kan allemaal digitaal
door naar de site te gaan van www.
opgevenisgeenoptie.nl. Daarop staan
de actiepagina's van alle deelne-
mers. Wanneer belangstellenden
mijn naam intypen: 'Ingrid van der
Linden', dan komen ze op mijn actie-
pagina. Hier is de mogelijkheid te do-
neren via IDEAL, veilig en direct. De
mensen kunnen mij ook via een blog
volgen. Ook staan er donatiebussen
bij voetverzorgingsalon Podi aan de
Dorpsstraat en bij Reinier & Leonie's
groente, fruit en traiteur aan de Bur-
gemeester Galleestraat. Ik zou ieder-
een zeer dankbaar zijn', aldus Ingrid
van der Linden.

Geslaagde Fashion-Night bij
Visser Mode

Vorden - Een gezellige drukte was het 29 februari tijdens de Fashion-
Night bij Visser Mode. Grand Bistro de Rotonde zorgde voor de drank-
jes en heerlijke ter plekke gemaakte hapjes. Het team van Etos Ba-
rendsen gaf informatie over de nieuwste make-up en nagellak trends.
Acht mannequins showden in 2 vlotte shows de nieuwste collecties
van alle bekende en ook weer nieuwe merken.

Kleur mag weer dit voorjaar! Maar
voor wie van rustige tinten houdt
is er ook volop te vinden. We zagen
veel mooie prints in grafische dessins

en bloemen. In de broeken is naast
de chino de strakke broek nog steeds
belangrijk. Een aantal blazers mag in
een basis-garderobe niet ontbreken.

Jeans van Amsterdam Blauw zijn
nieuw in de collectie.

Trots is Visser Mode op de collectie
van Dyanne Beekman, die zij als l van
de 50 modezaken in Nederland mag
verkopen. Dagelijks wordt de collec-
tie bij Visser Mode weer aangevuld,
dus altijd er is weer volop nieuws te
vinden! Ook te vinden op www.visser-
mode.nl en facebook!

Vorden - De Vereniging Paard-
rijden Gehandicapten Oost or-
ganiseert van 23 tot en met 27
maart een kledinginzamelactie
voor de gehandicapte ruiters. Uw
gebruikte kleding houdt onze ge-
handicapte ruiters namelijk in
het zadel!

Op de Pasman manege te Eefde ko-
men wekelijks 120 ruiters en amazo-
nes met een lichamelijke of verstan-
delijk beperking uit de gemeentes De-
venter, Zutphen, Lochem en Bronck-
horst paardrijden. Voor deze speciale
groep ruiters is het paardrijden een
goede therapie: zowel lichamelijk als
geestelijk werkt het inspannend én
ontspannend. Daarnaast ervaren zij
het omgaan met de paarden als zeer
waardevol. Het verzorgen van de 11
paarden en het onderhoud van de ge-
bouwen is echter een kostbare zaak.
Om de kosten enigszins te drukken
worden elk jaar nette tweedehands
kleding en schoenen op diverse loca-

ties in de regio ingezameld. Met het
geld dat hiervoor wordt ontvangen
kunnen nieuwe materialen, zoals za-
dels en hoofdstellen, maar ook de da-
gelijkse plak hooi en schep brokken
worden betaald.

Tussen 19 en 22 maart ontvangen in-
woners in de kern van de Gemeente
Vorden een kunststof zak met het
opschrift VPGO (Vereniging Paardrij-
den Gehandicapten Oost) in de brie
venbus. Hierin kunt u kleding/schoe-
nen verzamelen en op de vermelde
datum, tussen 23 en 27 maart aan de
weg zetten.

Mocht een kledingzak niet meege-
nomen zijn kunt u bellen met 0575-
575464. Heeft u verderop in het jaar
nog kleding, dan kan u deze afgeven
op de Pasman manege, Mettrayweg
43A in Eefde. Namens onze gehan-
dicapte ruiters hartelijk dank want
"Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters in het zadel"

Vorden wint uit van WG'25
Vorden - De wedstrijd in Gaan-
deren bestond uit twee helften
met twee soorten voetbal. Was
het voor de rust over het alge
meen best aardig om te aan-
schouwen, de tweede helft was
vooral veel lange halen naar
voren. Dit laatste gebeurde van
beide kanten, met aan het einde
van de wedstrijd Vorden als win-
naar.

Gezien het veldoverwicht was het
een terechte winst voor de Vorde-
naren, maar liet men WG'25 na
een aanvankelijke 0-1 voorsprong
toch terug komen naar een 2 - 1
tussenstand kort na de rust. Vor-
den kwam in de achtste minuut op
voorsprong toen Dennis Wentink
een afgeslagen aanval van afstand
bekroonde met een geplaatst schot
in de rechterhoek van het WG'25
doel. De Vordenaren hadden daar-
voor al kansen gehad op een doel-
punt via Frank Hiddink, en ook na
de voorsprong waren de grotere mo-
gelijkheden voor de gasten. Het was
echter de thuisploeg die scoorde in
de twintigste minuut. Na deze ge-
lijkmaker ontspon er zich een wat
rommelige fase, die geen doelpun-
ten meer opleverde voor het rustsig-
naal. De thuisploeg begon beter aan
de tweede helft met een doelpunt
na slecht verdedigend spel van Vor-

denzijde. Binnen de twee minuten
was het echter weer gelijk nadat
Frank Hiddink alleen op de keeper
af kon lopen en beheerst de 2 - 2
binnen schoot. Vorden voetbalde
daarna bijna alleen nog maar op
de helft van WG'25 en kreeg loon
na werken toen Wiebe de Jong een
sterke invalbeurt prachtig afrondde
via buitenkant voet. Aan Gaande-
rense kant was daarna het zelfver-
trouwen en de conditie verdwenen
en hadden de Vordenaren nog een
paar mogelijkheden om de voor-
sprong uit te breiden.

Het bleef echter bij de 2 - 3 voor-
sprong en Wiebe de Jong kon na
afloop nog even nagenieten van zijn
winnende treffer, 'Ik kreeg de bal
van Frank Hiddink en dacht gewoon
proberen maar, mooi om te zien hoe
de keeper gepasseerd werd. Heerlijk
om als invaller de winnende treffer
te maken. Vorden begon goed aan
de wedstrijd, we hadden het al in de
eerste helft moeten afmaken.

In de tweede helft werd er teveel met
de lange bal gespeeld bij ons, jam-
mer want er was vaak veel ruimte
voor onze middenvelders om op te
komen. Fijn dat we nu gewonnen
hebben, dit goede gevoel moeten
we nu meenemen naar de volgende
wedstrijd.'

Vastenactie voor Ethiopië
Vorden - Vastenaktie voert jaar-
lijks campagne tijdens de Vasten-
tijd. Het doel is kleinschalige pro-
jecten in ontwikkelingslanden te
steunen. Duizenden vrijwilligers
van Vastenaktie in het hele land
organiseren allerlei activiteiten,
zoals vasteiimaaltijden, koffie-
stops, sponsoractiviteiten, lezin-
gen op scholen etc. Op deze ma-
nier steunen zij de grootste col-
lecte in Nederland voor ontwik-
kelingssamenwerking.

Vastenaktie bestaat sinds 1961 en de
campagne wordt ondersteund vanuit
ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Dit
jaar worden acties gevoerd voor de
mensen in de sloppenwijken in Addis
Abeba in Ethiopië. De hoofdstad van
Ethiopië, is één van de snelst groeien-
de steden in Afrika. In de arme wijk
Yeka leven veel mensen van minder
van l dollar per dag. Veel bewoners
van de wijk Yeka komen oorspron-
kelijk uit het zuiden van Ethiopië.
Aanhoudende droogte dreef hen naar
de stad. Helaas is de werkloosheid in
Addis Abeba schrikbarend hoog en
de armoede onvoorstelbaar groot.
Veel wijkbewoners leven op de rand

van de afgrond. Het gaat om onder-
steuning van bestaande activiteiten
en groepen. Belangstellenden kunnen
zich zondag 18 maart bij de locale ac-
tiviteit aansluiten. Dan zal er bij de
Christus Koningkerk aan het Jebbink
in Vorden een gezamenlijke Vasten
Activiteit worden georganiseerd door
de werkgroep Missie Ontwikkeling
en Vrede, (het MOV) van de parochie
HH. Twaalf Apostelen. De opbrengst
zal besteed worden om het leven van
mensen in de sloppenwijkbewoners
in Addis Abeba te verbeteren. Het
programma 'Aandacht voor de ander'
dat duurt van 13.30 tot 17.00 uur ziet
er als volgt uit. Er wordt eerst een
zgn. 'Vastenwandeling 'gehouden.
De deelnemers kunnen kiezen uit
een afstand van 8, 6 kilometer en 3-
4 kilometer. Degenen die niet willen
wandelen zijn welkom vanaf 15.30
uur. Vanaf dat tijdstip is er in de kerk
een koffieceremonie (Ethiopisch door
Ria en Wim Janssen uit Ruurlo), een
lezing over Ethiopië door Judith Bik-
kel- Kunen uit Zutphen en een vasten-
maaltijd (MOV Borculo-Vierakker). De
kosten bedragen 5 euro per persoon
of tien euro voor een gezinskaart, in-
clusief maaltijd.



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

Voorjaarskriebels bij Harmsen Vakschilders en Deco Home Harmsen. Na groot succes van
vorig jaar, houden wij dit jaar weer een open dag! U kunt profiteren van 20% korting op het
hele assortiment en u vindt scherp geprijsde artikelen in onze outletshop. In de trendy
voorjaarsbar staan een hapje en een drankje voor u klaar!

OUTLET
SHOP

verf «n

deco
HOME HARMS

Zelhemseweg 21, Hengelo (Gld), Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl

NOTEER ALVAST!

24 & 25 maart

OPEN DAGEN
met diverse acties

DESM
MAKE:RS IN ELK HUIS

Halle-Heideweg16,7025CLHalle
Tel. 0314-6317 41

WWW.HEIDESMID.NL

Installatiebedrijf

HARCO HERMANS
Schooltinkweg 4 • Velswijk • 0575-461199

www.harcohermans.nl
S Gas
/ Water / Lood -f zinkwerk
/CV / Dakbedekking
/ Electra / Buitenbaden
/ Sanitair / Keuken-installatie

Vloerverwarming in bestaande
cementdekvloeren infrezen,
stofvrij en in één dag!

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VftlV j v. n l LU El n YY C i\l\

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

HARMSEN
VAKSCHILDERS

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

LANDBOUWGROND
VORDEN per inschrijving

Bergkappeweg - Goed ontsloten perceel weiland gele-
gen aan de Bergkappeweg te Vorden. Zowel bereik-
baar vanaf harde weg (Schuttestraat) alsmede vanaf
zandweg (Bergkappeweg). Totale oppervlakte 1 hecta-
re 28 are en 35 centiare (12.835 m2). Informatiebrochure
en inschrijfvoorwaarden te verkrijgen bij:

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
info@demakelaarsvanbronckhorst.nl www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

VAN ZEEBURG
LUIMES&LEBBINK

.na rmsenvnksch i ldc rs . I M A K E L A A R S I

Nieuw in Zelhem:

Baby-, kinderen-, dames- en herenmerkleding.

Bij ons is uw euro vele malen meer waard!

Dr. Grashuisstraat 14 te Zelhem.
Elke zaterdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.

En onze webwinkel Mrww.outleteweka.nl
Graag tot ziens, Emiel en Maylin.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 1830 uur

Lid N.V.K.H.

K

Behandeling wordt grotendeels
/ vergoed door zorgverzekeraar\ )

M -\ K i i ,\ A K s v A \ B R O N C K H O R S I

SPANNEVOGEL
ér -moet hebben!

www.antiekdespinde.nl l www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575)46 1484
Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93
Markt 9, Croenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www. spannevogel. n l

meubelen
parket

tapijten
laminaat

apsysteinen
gordijnen

zonwering
'ectstofferiint



Donderdag, 8 maart a.s., SBS6 20.30 uur

Zangeressen uit Achterhoek
stomen door naar halve finale
"The Winner is..."

Fotograaf: Elvin Boer

Femme Vocale is de 2e ronde van "The Winner is..." wederom goed
doorgekomen met het nummer "Hold On". Met 71 van de 101 stem-
men wonnen de zangeressen van damestrio Rockalicious. De thuisjury
gaf zelfs 79 stemmen.

Femme Vocale neemt dit keer zak-
geld mee naar huis ten bedrage van
€ 5000,-. De dames zeggen dit bedrag
al te hebben geïnvesteerd in 'The
Winner is... ". Aanstaande donder-
dag, 8 maart, is het derde duel van

Femme Vocale te zien op SBS6 in de
halve finale.
Op 16 maart zal Femme Vocale op-
treden in Theater De Hanzehof te
Zutphen tijdens een benefietavond
van stichting Care4Tina. Ook Ruth Ja-

cott zal haar .medewerking verlenen.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar.

Femme Vocale bestaat uit Mariske
Hekkenberg (Epse), Nathaly Masclé
(Vorden) en Liane Hoogeveen (Noot-
dorp). Drie professionele zangeressen
en hartsvriendinnen, die al 11 jaar
bij elkaar zijn. In 2005 was Femme
Vocale al finalist was bij het Natio-
naal Songfestival.

Spectaculair modelspoorfeest in
Familie Park Cactusoase

Ruurlo - Op zaterdag 17 en zondag 18 maart 2012 zijn de leden van
spoorwegmodelbouwvereniging "De SeinpaaT' weer eens vol op stoom.
De vaste, 200 m2, LGB-baan "Desert Express", waarover de Thomastrein
zich ook een weg baant, bewijst dat cactussen en treinen een goede
combinatie vormen. Op dit spoor zullen beide dagen extra treinen
rijden. Ook is er de mogelijkheid uw eigen LGB-trein een ritje te laten
maken door het Mexicaanse rotslandschap.

Inmiddels zijn de Seinpaalleden al
volop bezig om de LGB-baan uit te
breiden naar 400 m2.
Op een schema is te zien hoe de di-
verse sporen aangelegd zullen wor-
den. Behalve de, eveneens vaste,
banen "Liechtborg" (HO) en "Cactus
Canyon" (On30) kunt u verschillende
banen van de "Seinpalers" bewonde-

ren. Tevens kunt u de kunst afkijken
bij het maken van bomen en wagon-
lading. En vindt u treinen niet inte-
ressant, ook de overige attracties in
dit "Prikplant-Pretpark", zoals dui-
zenden grillige, kleurrijke cactussen,
Cactus Piramide, Indian Art Gallery,
Vogeltuin, doorsnede van een his-
torische boerderij en ambachtelijke

schoenmaker zorgen voor veel vertier
voor jong en oud, samen of alleen.

NIEUW !!!
Voor diegenen met een Smartphone
is er een interessante QR-code-Quiz
waarmee een leuke prijs te verdienen
valt. Vanwege het Modelspoorweek-
end geldt er, zowel op za. 17 als op zo.
18 maart a.s. een reductie-entreeprijs
namelijk: volwassenen € 2,50 p.p.
kinderen € 1,50 p.p.
Voor meer informatie: Familie Park
CactusOase, Jongermanssteeg 6 te
Ruurlo Tel. 0573 451817
website: www.cactusoase.nl email:
info@cactusoase.nl

Kranenburg - Ratti mocht afge-
lopen zondag op bezoek bij het
hoog geplaatste Rietmolen. Met
een iets veranderd systeem kwa-
men de Kranenburgers maar
moeizaam in de wedstrijd en ver-
loren uiteindelijk ruim met 3-0.

Ratti begon erg matig aan het duel.
Veel duels gingen verloren en afspra-
ken werden niet nagekomen. In de
tiende minuut van de wedstrijd werd
Rietmolen nog eens extra in het zadel
geholpen doordat een op zich onge-
vaarlijke corner knullig in eigen doel
werd verwerkt. Ratti zakte na dit doel-
punt nog verder weg en Rietmolen
mocht naar hartelust aanvallen. Een
treffer kon niet uitblijven en na twin-
tig minuten kon de aanvoerder van
de gastheren de 2-0 binnen schieten.
Ook na dit doelpunt bleef Rietmolen
de betere partij maar gelukkig voor
de Kranenburgers liet men prima

mogelijkheden op de 3-0 liggen. Aan
het eind van de tweede helft kwam
ook Ratti iets beter in haar spel, zon-
der echt grote kansen te creëren.
Na een duidelijke donderspeech van
trainer Henk Veen begon Ratti vol
goede moed aan de tweede helft. Een
helft waarin Ratti in ieder geval veel
meer strijd en beleving toonde. De
twee ploegen waren redelijk aan el-
kaar gewaagd. Ratti kon echter niet
de aansluitingstreffer op het score-
bord krijgen en Rietmolen leek niet
bij machte om de beslissende 3-0 te
maken. Tot een paar minuten voor
tijd een zwakke voorzet spontaan ge-
promoveerd werd tot doelpunt om-
dat niemand de bal toucheerde.
Een verdiende overwinning voor de
gastheren. Ondanks de twee mak-
kelijk weggegeven doelpunten had
Ratti geen enkel recht op een punt of
meer. Volgende week wacht de zware
thuiswedstrijd tegen koploper S VB V.

High Tea Isendoorn College
Warnsveld - Op zondag 18 maart
aanstaande organiseert het Isen-
doorn College een high tea voor
achtstegroepers en hun ouders
die serieus overwegen naar een
van de tweetalige afdelingen van
het Isendoorn te gaan. Sinds eni-
ge jaren wordt een dergelijke bij-
eenkomst georganiseerd buiten
het Open Huis om. Dit om meer
en specifiekere informatie te
kunnen geven over deze afdelin-
gen. Leerlingen en ouders krijgen
alle ins en outs te horen, over de
reis naar Londen, de uitwisselin-
gen en alle andere extra activitei-
ten die de tweetalige afdelingen
bieden.

Achtstegroepers hebben al eerder
kennis kunnen maken met het twee-
talige onderwijs van het Isendoorn.
Onlangs bezochten tweedeklassers
hun 'oude' school om daar gastlessen
te geven in het Engels. Gelukkig bleek
dat minder moeilijk dan verwacht!
Het Isendoorn College heeft zich de
afgelopen jaren geprofileerd als een
school die leerlingen op een zo breed
mogelijk vlak en op een zo hoog mo-
gelijk niveau uitdaagt. De tweetalige
opleidingen bereiden leerlingen voor
op een vervolgopleiding, waarbij de
intellectuele en culturele ontplooi-
ing voorop staan. Het Europees Plat-
form voor het Nederlands Onderwijs

is een organisatie die de plannen van
de overheid uitvoert wat betreft in-
ternationalisering en nauwlettend in
de gaten houdt of tto-scholen aan de
gestelde kwaliteitseisen voldoen. Bo-
vendien stimuleert deze organisatie
scholen om goed samen te werken
binnen een speciaal opgericht net-
werk. Het Europees Platform heeft
op het Isendoorn opgemerkt dat de
tto-opleiding gedegen in elkaar zit.
De activiteiten zijn gericht op inter-
nationalisering en leerlingen krijgen
steeds meer de kans zich goed voor
te bereiden op een internationaal ge
richte toekomst.
De stof die op de tweetalige afdelin-
gen behandeld wordt, is ongeveer
dezelfde als bij de reguliere havo en
vwo. Tto-leerlingen halen dan ook
na vijf of zes jaar hetzelfde diploma.
Echter, circa de helft van de vakken
wordt in het Engels gegeven en aan
het eind van opleiding doen leerlin-
gen een extra examen. Daarmee kun-
nen zij het International Baccalatm?-
ate Certificate behalen, een internati-
onaal erkend certificaat.
Bent u geïnteresseerd in de tweeta-
lige opleidingen van het Isendoorn
College, bezoekt u dan de English
High Tea op zondagmiddag 18 maart
tussen 15.00 en 17.00 uur. U kunt
zich via e-mail opgeven bij mevrouw
Mireille ter Horst, afdelingsleider tto,
leerjaar l en 2, hrs@isendoorn.nl

Open Dag van Zorg en Welzijn
Vorden - Stichting Welzijn Vor-
den wil zich aansluiten bij de
landelijke Open Dag van Zorg en
Welzijn op 17 maart 2012.

Zoals u weet, en heeft kunnen lezen
in het wekelijkse huis-aan-huisblad
"Contact", is Stichting Welzijn Vor-
den sinds l januari 2012 verhuisd
naar een nieuwe locatie in het Kul-

turhus (Dorpscentrum), Raadhuis-
straat 6 in Vorden.

Wij willen u van harte uitnodigen
om tussen 10.00 tot 16.00 uur onze
kantoren te komen bezichtigen. De
medewerkers, coördinator Louise van
Uden en de ouderenadviseur Wilma
Berns, zijn aanwezig en kunnen u
van informatie voorzien.

Rock Around De Slof 2012:
"Wi-j doet 't altied zo!"
Vorden - Veurig joar is d'n eersten
editie met grof geweld geslaagd!
Moar wat wil ie-j? Vri-je entree en
2 woest gezellige bandjes. Dit joar
kump doar nog weer 'n volle bat-
se bi-j boavenop! Want wat wil't
geval: De Vordense Soppers hebt
'n single!! Hé wat?! Ech! 't Wurd n
oavond die oew lang zal heugen,
17 maart bi-j de Slof dus, want
feest met mekaare maak'n "doot
wi-j altied zo"!

Noa 'n ried van aquisitie kump zon-
neschijn dachten wi-j, dus hop: Tijger-
wild den studio in bi-j de enige echte
excellentie Wagenvoort. De groeppies
hadd'n ons de lat ok al zo hooge ge-
legd, wi-j moss'n wel. Moar de beide
verskes meugt d'r wean: 'Ik doe't al-
tied zo!' op de A-kant en gratis kriej
'Bal met Vet' op de B-kant d'r veur
niks bi-j. Tijdens Rock Around De Slof

ku-j de eerste exemplaar'n met noar
huus metnemmen om'm vervolgens
fijn grieze te draai'n.. l Pitcher bier +
Single = 14 euro, das gin geld. Proost!
Net zoals veurig joar maak'n wi-j d'r
met mekaar wat van: Rock&Roll, fijn
volk en 'n goeie kroeg, kan ok hoast
neet mis goan! Eetcafé De Slof maak'n
wi-j een beetje in Sopperse sfeer'n,
een duvels fijn veurprogramaatie met
Duo Hekkelbarg en 'n blik show trek-
ken wi-j los, dus loat oew neet kenn'n
en zorg da-j d'r optied bie-j bunt want
't startschot is al um 21.00. Vaat'n
bier zat, en zo neet dan slep'n ze nog
wat an. Leg oew de'n deuze asperines
moar vast kloar op't nachtkastje'n en
wi-j zeet mekaare! Rock Around De
Slof 2012; wordt mede mogelijk ge-
maakt door Eduva.nl en ABC-Automo-
tive Business Consultancy. Zaterdag
17 maart om 19.00 uur. "Wi-j doet't
altied zo!"..
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Minimusical "Keten
op 't Beeckland

Vorden - "Hou nou eens op over die keet", hoor je
een duidelijk geïrriteerde moeder in de aula zeg-
gen. Het blijkt dat 15 leerlingen uit verschillende
leerjaren op 't Beeckland druk aan het oefenen
zijn voor de minimusical "Keten".

De musical is een initi-
atief van Cultuurpact
Achterhoek en Ijsselkring
Welzijn en Hulpverlening
in samenwerking met Iris-
zorg, een organisatie die
in Nederland actief is om
de samenleving bewust te
maken van het overma-
tig gebruik van alcohol,
drugs en gokverslaving.

Regisseuse is Elly Jans-

sen van Janstheater in
Lochem.

"Keten" gaat over een
groep jongeren die een
keetclub oprichten.. Al
gauw ontstaat er ruzie om
verschillende redenen.
Het is een musical over
saamhorigheid, kwets-
baarheid, verkeerde keu-
zes en je zelf durven zijn.
Op woensdagmiddag 21

maart vindt de opvoering
voor de leerlingen van 't
Beeckland plaats.

Om duidelijk te maken
wat de gevaren van versla-
ving zijn, heeft 't Beeck-
land zich dit jaar ten doel
gesteld het thema met
iedereen te 'bespreken',
ouders, leerlingen en per-
soneel.

Voor ouders en andere
belangstellenden vindt
daarom de voorstelling
plaats op donderdag 22
maart om 20.00 uur in de
aula van 't Beeckland.

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

BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
accountants en belastingadviseurs

/ Wilt u uw belastingaangifte 2011 professioneel laten invullen en
er bovendien zeker van zijn dat u alle toeslagen en kortingen ontvangt dan
kunt u bij ons terecht.

Denkt u o.a. aan de te verkrijgen doorwerkbonus voor werkenden in de
leeftijd vanaf 61 jaar. Of aan de inkomensafhankelijke kortingen bestemd
voor werkende ouders met jonge kinderen.

Graag bij uw bezoek de aanslagen van de eventueel al ontvangen toeslagen
meenemen en de OZB-aanslag opgelegd in 2011 is dit jaar van belang.

Ons kantoor is geopend op de volgende woensdagavonden:
14 en 21 maart a.s. tussen 18.30 uur en 20.30 uur.
of op zaterdagochtend 17 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur

Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden.
Telefoon (0575) 551485 www.bloemendaalwiegerinck.nl

x email: info@bloemendaalwiegerinck.nl

START HAAR B E F A A M D E H AA N TJ E S - A C T l E SINDS 1945:

elektd
Do's dubbel zo lekker!
Halve haan met boerengarnituur €8,50 p.p.

Geldig van 23 januari t/m 28 april (m.u.v. feestdagen).

Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden - T (0575) 55 13 12 • info@bakker.nl • www.bakker.nl

Cursussen in de regio

Voor Kinderen van Ouders met Problemen
Regio - Kinderen van Ouders met Psychische
Problemen (KOPP) hebben vaak te maken met
een complexe thuissituatie. Als kind of jongere
praat je niet makkelijk over de psychische pro-
blemen van je ouder(s) of je eigen gevoelens,
zoals schaamte of schuldgevoel. Juist voor deze
groep is vroegtijdige hulp belangrijk, omdat het
kan voorkómen dat zij later zelf psychische pro-
blemen krijgen.

Start KOPPgroepen:

• Doetinchem: donder-
dag 10 mei start de
KOPP Tienergroep 12-
16 jaar.

• Zevenaar: dinsdag 10

april start de KOPP-
groep 9-12 jaar.
Donderdagochtend 24
mei start de KOPPgroep
voor volwassenen.

• Lichtenvoorde: maan-
dag 16 april start de

KOPPgroep 9-12 jaar.
De KOPPkindergroepen
zijn van 16.00 - 17.30
uur.

Ook voor andere leeftijds-
categorieën hebben wij
een passend aanbod. Kijk
eens op www.kopstoring.
nl of www.kopopouders.
nl

MEER INFO EN AAN-
MELDEN
Voor de start van de
cursus is er een kennis-
makingsgesprek met de

deelnemer en/of ouders.
De KOPPgroepen kunnen
alleen doorgaan met vol-
doende deelnemers.

Voor een compleet over-
zicht van ons aanbod,
meer informatie of aan-
melding kunt u con-
tact opnemen met het
secretariaat van GGNet
Preventie, telefoon: 0575-
582450, e-mail:
preventie@ggnet.nl of
voor online aanmelden
via
www.ggnet.nl/preventie

Markenheem TV
Bronckhorst - Markenheem, centra voor zorg en
dienstverlening biedt verzorgings- en verpleeg-
huiszorg aan ruim 350 bewoners in een zestal
zorgcentra in de gemeenten Doetinchem en
Bronckhorst. Deze zorgcentra zijn: Zorgcentrum
De Bleijke in Hengelo Gld., Zorgcentrum Croone-
mate en Schavenweide in Doetinchem, Zorgcen-
trum Hyndendaelin Hummelo, Zorgcentrum Ma-
ria PostelKeijenborg en Zorgcentrum De Zonne-
kamp in Zelhem.

Alle bewoners van de lo-
caties van Markenheem
kunnen al vanaf l april
2011 op hun eigen appar-
tement Markenheem TV
ontvangen. Op dit kanaal
is een kabelkrant 24 uur
per dag te zien waarbij
men alle geplande activi-
teiten in het zorgcentrum

kan lezen. Op de achter-
grond kan men luisteren
naar Radio Ideaal.

De aanschaf van dit sy-
steem is destijds mede
mogelijk gemaakt door
de Lions club Bronck-
horst en de Vrienden van
elke locatie.

De bedoeling is dat elke
bewoner ook via deze zen-
der locale gebeurtenissen
vanuit haar of zijn dorp of
stad te zien kan krijgen.
Op deze manier probe-
ren we de 'buitenwereld'
naar binnen te brengen.
Dit kunnen foto's zijn,
korte filmpjes en nieuws
vanuit de regio. Ook zal
er nieuws en informatie
van Markenheem te lezen
en te horen zijn. Dit kan
nieuws zijn over nieuw-
bouw of een interview
met de directeur. Dit met
als doel dat alle bewoners
weten wat er voor hun ge-
organiseerd wordt, zodat
de deelname aan activitei-

ten omhoog gaan. Maar
ook dat de bewoner op de
hoogte is van veranderin-
gen in de organisatie.
Vindt u het nu leuk om
als vrijwilliger te helpen
bij het maken van Mar-
kenheem TV? Of kent u
mensen die dit leuk vin-
den? Markenheem TV is
op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om
foto's of video filmpjes
te maken van activitei-
ten in de regio waar Mar-
kenheem haar zorgcentra
heeft staan.

Meldt u aan als vrijwilli-
ger. Tel.: 0575-498200 of
via tv@markenheem.nl

Themabijeenkomsten
"Beter Zien" Bronckhorst
Regio - De Ouderenbonden, Sensire en de Wel-
zijnsorganisaties in de gemeente Bronckhorst
organiseren in de week van 16 t/m 20 april 2012
op 4 locaties in de gemeente Bronckhorst thema-
bijeenkomsten.

Ziet u minder, corrigeert
een bril niet meer? Bent
u geconfronteerd met een
oogaandoening waardoor

u een visuele beperking
heeft, dan kan deze bij-
eenkomst voor u van be-
lang zijn om informatie

en advies te ontvangen
over het onderwerp beter
zien.
Maandag 16 april Zel-
hem, Oranjehof, Prinses
Beatrixstraat 41.

Woensdag ISapril Steen-
deren, De Bongerd, De
Bongerd 1.

Donderdag 19 april Vor-
den, Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6.

Vrijdag 20 april Hengelo,
Ons Huis, Beukenlaan 30.

Aanvang: 14.30 uur. Eind-
tijd met uitloop tot 16.30
uur

Frans Evers
specialist in productierechten

Melkquotum
Varkensrechten

• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9, Zelhem • T 0314 33 57 45 • www@fransevers.com

Met de Nachtwachter
over Het Enzerinck

CAFÉ OE TOL

Zondag 18 maart
THE HEINOOS

Aanvang 16.00 uur - Gratis entree
http://www.theheinoos.nl/

Keuenborgseweg 1,

, www.cafedetol.nl

Ik sta o
de bes te

Vorden - Het valt niet
mee om verstokte dag-
mensen te laten kennis-
maken met de nacht.
Op verzoek van Natuur-
monumenten wil de
nachtwachter van land-
goed het Enzerinck, bij
Vorden, toch wel een
poging wagen.

Deze avontuurlijke tocht,
speciaal voor kinderen
van 7-11 jaar, vindt plaats
op zaterdag 24 maart van
19.30 tot ca. 21.30 uur.
Deelname kost € 5,- per
persoon voor leden van
Natuurmonumenten en €
7,- voor niet-leden. Let op:
reserveer van te voren uw
deelname aan deze bij-
zondere tocht. In verband
met de te verwachten
grote belangstelling kun-
nen alleen mensen die
zich van te voren hebben
aangemeld deelnemen.
Dit kan via www.natuur-
monumenten.nl of via de
ledenservice, 035 - 655 99
55. Per gezin mag slechts
één volwassene mee en
zaklampen zijn tijdens de
tocht uit den boze!
Als 'ervaringsdeskundige'
heeft de Nachtwachter
hulpmiddelen mee, om
de deelnemers te laten

kennismaken met de
nacht. Een potje nachtsel
en een flesje nachtwater
spelen een belangrijke rol
in de voorbereiding op de
ontmoeting met de nacht.
En als de duisternis in het
bos voor de dagmensen
ondraaglijk begint te wor-
den, heeft hij wat opge-
slagen zonlicht achter de
hand.

Stukje bij beetje worden
de dagmensen 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 stil-
te' en de woorden 'Krekel-
stem' en 'Nachtconcert'.
Na de tocht levert de
Nachtwachter de deelne-
mers weer bij 't startpunt
af en gaat vervolgens zelf
terug naar het westen, de
nacht in. De dagmensen
die iets minder dagmens
zijn geworden kijken
hem na. Als stille getui-
ge van deze bijzondere
natuurervaring bungelt
om hun nek een unieke
medaillon. Voor meer
activiteiten zie www.na-
tuurmonumenten.nl en
twitter @NM-Gelderland
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Leerling-kok van De Tuinkamer wint eerste prijs

Succesvolle Horeca-
talentendag Achterhoek

Leerling-kok bij Restaurant Hotel De Tuinkamer in Ruurlo Roei Sieverink (18) uit Borculo
won de eerste prijs bij de kookwedstrijd voor leerlingen niveau 3.

Ruurlo - Tijdens de Horecatalentendag op 6 maart in de Ruurlose
Orangerie behaalde leerling-kok bij Restaurant Hotel De Tuinkamer
in Ruurlo Roei Sieverink (18) uit Borculo de eerste prijs bij de kook-
wedstrijd voor leerlingen niveau 3.

De opdracht was om een lauwwarm
voorgerecht te maken, bestaande
uit onder andere gebakken Achter-
hoekse bloedworst met lever van een
Kemperhoen. Daarnaast moesten de
koks een hoofdgerecht bereiden van
Kemperhoen naar eigen idee. Het
voorgerecht van Roei bestond uit
diverse hapjes, namelijk een crème
brulee en een chaud froid van Kem-
perhoenlevertjes, een bakje van ge-
droogde bloedworst gevuld met lever
en spek, gekarameliseerde appel,
gebakken Achterhoekse bloedworst
en een frisse knolselderijsalade. Het
hoofdgerecht was een in specerijen
en Spaanse peper gemarineerde Kem-
perhoenbout met een stroop van bie-
ten, groene asperges, fondant aardap-
pel, koekje van basilicum en sesam,
gefrituurde trostomaatjes en risotto.
De beoordeling bestond onder meer
techniek, houding, creativiteit, pre-
sentatie en smaak. Naast een messen-
set van Wüsthof heeft Roei Sieverink
een week stage bij het 3-sterrenres-
taurant De Librije in Zwolle gewon-
nen, een prachtig bedrijf om bij te
schrijven op zijn CV. Restaurant De
Tuinkamer zal tot en met de Paasda-
gen het Horeca Talent Menu op de
kaart zetten, zodat men van boven-
staande gerechten kan genieten.

VAKWEDSTRIJDEN
Dit jaar was het de zesde keer dat de
Stichting Horecatalent Achterhoek
de Horecatalentendag organiseerde.
De stichting bestaat uit een aantal ac-
tieve leermeesters uit de horeca, die
ondersteuning krijgen van docenten
van regionaal opleidingencentrum
het Graafschap College in Doetin-
chem, adviseurs van Kenniscentrum
Kenwerk en een aantal vrijwilligers.

De koks moesten een hoofdgerecht berei-
den van Kemperhoen naar eigen idee. Het
voorgerecht van Roei Sieverink bestond uit
diverse hapjes.

Doel van de Horecatalentendag is
de promotie van het horecavak, het
horecaonderwijs en regionale pro-
ducten en diensten. Leerlingen van
alle niveaus van de opleidingen kok
en gastheer/gastvrouw streden om de
prestigieuze titel 'Achterhoeks Hore-
catalent'. Doel van deze vakwedstrij-
den is de leerlingen een extra impuls
te geven en hen te stimuleren in hun
vak. Afhankelijk van het niveau en
het vakgebied krijgen de wedstrijd-
deelnemers meerdere opdrachten.
Een deel ervan dient in het leerbe-
drijf te worden voorbereid, de overige
opdrachten werden ter plekke uitge-
voerd. Naast de vakwedstrijden wa-
ren er tal van andere activiteiten voor
het publiek. Zo waren er interessante
demonstraties door gerenommeerde
koks en gastheren en -vrouwen uit
de regio. Slow Food Achterhoek was
aanwezig met productinformatie,
maar vooral om de 'smaak van de
Achterhoek' te promoten. De produ-
centen waren zelf ook aanwezig om
informatie te geven en hun produc-
ten te laten proeven.

Handwerktentoonstelling
in Vorden
Vorden - De commissie handwerken
en textiele werkvorm van de NBvP
(Vrouwen van Nu) organiseert al sinds
een groot aantal jaren in Vorden een
provinciale handwerktentoonstel-
ling. Dit jaar wordt dit evenement in
het Dorpscentrum gehouden op don-
derdag 29 maart (11.00-18.00 uur) en
vrijdag 30 maart (10.00-17.00 uur).

De werkstukken zijn afkomstig van
de leden van de NBvP. Beide dagen
vinden er tevens tal van demonstra-
ties plaats. Er is een handwerkcafé
en ook een groot aanbod van tweede
hands artikelen.
Toegangsprijs euro 4,50 (leden euro
3,50), partners en kinderen t/m 12
jaar hebben gratis toegang.

Gelegerd in
Gelderland
zoekt uw
verhaal
Regio - Als onderdeel van het
erfgoedfestival Gelegerd in
Gelderland organiseren Stich-
ting Landschapsbeheer Gelder-
land en Gelders Erfgoed een
Oral History project. Gelegerd
ui Gelderland is een drie maan-
den durend erfgoedfestival dat
tijdens de zomer zal worden
gehouden, met volop aandacht
voor het militaire verleden
van de provincie. Het festival
bestaat uit een groot aantal ac-
tiviteiten zoals tentoonstellin-
gen, nagespeelde veldslagen,
muziek, theater, wandel- en
fietsroutes, lezingen en debat-
ten.

In het kader van het Oral History
project zijn de stichtingen op zoek
naar interviewkandidaten die be-
trokken zijn geweest bij het mi-
litaire verleden van de provincie
Gelderland en mensen die met hen
te maken hebben gehad. Dit kun-
nen mensen zijn die er als militair
gelegerd zijn geweest, betrokken
waren bij de bouw van bunkers
en stuwen, of bijvoorbeeld bij de
Bescherming Bevolking hebben
gediend. Maar dit kunnen ook

' mensen zijn die te maken hebben
gehad met de effecten van mili-
taire handelingen in de provincie.
Hierbij kunt u denken aan evacués
en onderduikers ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog, maar ook
aan mensen die betrokken waren
bij de protestbewegingen tegen de
dienstplicht.
De provincie Gelderland kent een
rijk militair verleden en dit willen
de stichtingen door middel van
het Oral History project in kaart
brengen. Zo lopen er door de pro-
vincie belangrijke verdedigingsli-
nies, zoals de Nieuwe Hollandse
Waterlinie en de IJssellinie. In de
19e en 20e eeuw werd de Veluwe
hét oefenterrein bij uitstek voor
dienstplichtige militairen. Maar er
vonden ook belangrijke militaire
operaties plaats zoals Market Gar-
den en het Rijnland offensief tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.
Door middel van een interview
worden de persoonlijk ervaringen
van betrokkenen vastgelegd. Op
deze manier worden ervaringen
van militairen, de invloed op de
burgerbevolking en de effecten op
het landschap in kaart gebracht.
Door op deze manier onderzoek
te doen komen de persoonlijke
verhalen van mensen naar boven,
belevenissen die anders in de loop
van de tijd verloren zullen gaan.
De interviews zullen worden afge-
nomen door vrijwilligers die een
cursus Oral History hebben ge-
volgd. De verhalen zullen worden
gepubliceerd op de website
www.gelegerdingelderland.nl.
Belangstellenden kunnen contact
opnemen via
p.vanlochem@gelderserfgoed.nl.

Handbal
Hengelo - Uitslagen SV Quintus van
10 en 11 maart:

THUISWEDSTRIJDEN:
Quintus Dl - de Gazellen Dl: 3-3;
Quintus BI - Swift BI: 10-16;
Quintus l - DSC-1: 33-12 (heren).

UITWEDSTRIJDEN:
AAC 1899 D2 - Quintus D2: 0-7;
UGHV C3 - Quintus C2: 6-9;
Erix Al - Quintus Al: 15-19.

Wat is: A. Mietereg.

B. Streuken.

C. Drinkensbusken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Stichting Meet In The East
organiseert Pinkster-rit!

Regio - Dit jaar bestaat de USA-car & Bike meeting 'Meet In The East'
alweer 5 jaar en viert hiermee zijn eerste lustrum.

Om dit te vieren is gekozen om een
kleine rondrit te organiseren in de
omgeving Eibergen. Wij zijn hiervoor
natuurlijk nog op zoek naar mensen
met mooie Amerikaanse auto's die
ervan houden een door het prachtige
Achterhoekse landschap te rijden. Ie
Pinksterdag, dus op 27 mei om 11.00
verzamelen we bij Uitspanning Het
Muldershuis. We rijden vervolgens
(om de 2 minuten) weg om 11.30uur
en we maken tussendoor ook nog
een stop voor een kopje koffie en een
kleine lunch. Natuurlijk is er dan ook

nog de gelegenheid om de auto's te
bewonderen. De totale rit is net geen
lOOkm en duurt exclusief de stop iets
meer dan 2uur Zoals gezegd wordt
de dag ook afgesloten bij Uitspanning
het Muldershuis in Eibergen waar te-
gen gereduceerd tarief kan worden
gedineerd met alle 'usa enthusiasts'.
Ook geïnteresseerd?

U kunt zich opgeven (vóór 11 mei a.s.)
door een email met uw eigen gegeven
en uw auto gegevens te sturen naar:
rondrit@meetintheeast.nl

Dinsdag 20 maart

Openbare ledenvergadering
PvdA Bronckhorst
Bronckhorst - Tweemaal per jaar
organiseert de PvdA Bronckhorst
een ledenvergadering met vaste
agendapunten en daarnaast een
actueel thema. Alle belangstel-
lenden, leden en niet-leden, zijn
bij het themadeel van harte wel-
kom. Op dinsdag 20 maart is de
volgende bijeenkomst. De fractie
van de PvdA wil dan het raads-
werk als oppositiepartij aan u
voorleggen.

De fractie van de PvdA is nu twee jaar
actief als oppositiepartij. Het college
van b&w (WD en CDA) voert haar
agenda uit. Wat heeft de PvdA deze
twee jaar gedaan? En op welke ma-
nier kan de PvdA (delen van) haar
eigen programma proberen te reali-
seren?
Na een algemene inleiding door de
fractievoorzitter Antoon Peppelman
lichten fractieleden enkele thema's
toe. Er worden ook vragen over de
volgende onderwerpen voorgelegd:

1.Specifieke bezuinigingen op subsi-
dies voor sportaccommodaties, ver-
enigingen etc. Wat betekent het voor-

gestelde beleid van het College voor
de zwembaden, voetbalvelden?
2. De regionale woonvisie: de krimp
heeft geleid naar een regionaal plan
om minder nieuwe woningen te bou-
wen. De afkoop van gemaakte afspra-
ken kostte de gemeente € 12.000.000.
De PvdA heeft hiermee ingestemd en
haar standpunt uitgelegd in een ar-
tikel in het Contact. Was deze uitleg
voldoende?
3. Met het dalende aantal kinderen
gaat ook het aantal basisscholen in de
nabije toekomst verminderen. De dis-
cussie over de leefbaarheid van een
dorp laait op. Wat vindt de PvdA?
4. De uitvoering van de WMO veran-
dert als gevolg van landelijke wetge-
ving, maar ook door beleidskeuzes
die dit Collega maakt. Hoe heeft de
PvdA zich opgesteld en wat is nog te
beïnvloeden?

ledere belangstellende is welkom op
dinsdag 20 maart om 20.00 uur in De
Brink in Zelhem. Voor meer informa-
tie kunt u bellen met de bestuursle-
den van de PvdA Bronckhorst: Dolf
Eshuis 0575-533 695 en José la Croix
0575-560 533.

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



Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en Weevers Grafimedia
Nummer 67 - 2012

De foto's zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a Weevers Grafimedia, t.a.v. G. Eskes (0575-551410), J. Berentsen (0575-553368).
Postbus 22, 7250 AA Vorden offotocommissie@oudvorden.nl.
De foto's worden ook op internet geplaatst.

Oudheidkundige vereniging "Oud Vorden' Weevers Grafimedia

Overname of publicatie van de foto's is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.
De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en Weevers Grafimedia.

Administratiekantoor J WASSINK

Verzorging
Belastingaangifte

Overige dienstverlening:
• Verzorgen administraties
• Salarisverwerking
•Jaarrekeningen
• Omzetbelasting
• Fiscale adviezen

Spittaalstraat 112
7201 EH Zutphen

t 0575-511879

f 0575-518545

info@administratiewassink.nl
www@administratiewassink.nl

• Kunstgebit

• Implantaten

Geen eigen bijdrage

Op verzoek thuis aanmeten

Praktijk voor tandprothese en implantologie

0575-545953. Paardenwal 3, Zutphen

HUURDERSVERENIGING

leden-
vergadering

Huurdersvereniging HeVo
Leden van de huurdersvereniging HeVo (Hengelo en
Vorden) worden hierbij uitgenodigd op woensdag
28 maart a.s. om 19.30 uur in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden voor de algemene leden-
vergadering.

Agenda:
Opening.
Mededelingen.
Notulen ledenvergadering 2011.
Jaarverslag 2011.
Financieel verslag 2011 en begroting 2012.
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
Rondvraag.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10. Sluiting.

De notulen/verslagen onder de agendapunten 3 en 4
worden voor de vergadering uitgereikt.
Bij agendapunt 8 zijn aftredend en door het bestuur her-
kiesbaar gesteld de heer G.E.M. Kohier en de heer C.
Kraakman. Aftredend en niet herkiesbaar de heer A.C.
Aalderink en de heer H.J. van der Lende. Kandidaten
kunnen tot 2 dagen voor de vergadering worden aan-
gemeld bij de voorzitter, per adres de Steege 7, 7251
CK Vorden. Hierbij dient tevens te worden overlegd
de bereidverklaring van de kandidaat, voorzien van l O
handtekeningen van leden van HeVo.

Voor meer informatie zie onze website:
www.huurdershevo.nl

Bestuur Huurdersvereniging HeVo

Jubilaressen w Vorden

Vorden - Bij de voetbalvereniging Vorden werden onlangs vier Jubilaressen
gehuldigd.

Dat waren van links naar rechts: Mark
Borgonjen (25 jaar), Rudy Eijkelkamp{40
jaar), Ab Nijenhuis (60 jaar) en Henri Ba-
rendsen (25 jaar). Voorzitter William van
der Veen gaf in zijn toespraak aan hoe
belangrijk deze vier leden zijn voor de

club. Het 60 jarig jubileum van Ab Nij-
enhuis geldt als zeer bijzonder voor de
voetbalvereniging Vorden, iets wat nu
toe voor slechts drie leden van de club
weg gelegd was.

w> Stel dat uw gezin door armoede uit elkaar zou vallen...

Ga naar de website en help
één van de 70 gezinnen in nood.
www.helpeengezin.nu

Doe het nu! Z E N D I N G OVER G R E N Z E N

Geef om de verwoestende gevolgen van diabetes.



Welzijn

BRONCKHORST
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Stichting Samenwerken
Welzijn. Bronckhorst

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink Ie, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandagen woensdag van 13.30 tot 16.30 uur
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Website: www.sswb.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd l, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink Ie, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur.
Tel. 0314-380232.
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474.
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Tl
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630,
e-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem:
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem:
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Website: www.welzijnzelhem.nl

BRONCKHORST

WegWijZer |

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen?
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06-10687320.

13-03
Activiteit
De invloed van de omgeving op dementie

VIT, thema: omgaan met claimend gedrag
SWS, kaarten
Regelzorg, rijbewijskeuring
Club 60+, bowlen met Jan
Overal, NL doet dag
Overal, NL doet dag
Wooncentrum, open dag 15-jarig bestaan
SWV, open dag
SWDHK, Intratuin/pannenkoeken eten

Plaats Tijd
AlzheimerCafé,
Doetinchem 19.30 uur
De Bongerd, Steenderen 13.30 uur
De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
De Bongerd, Steenderen afspraak
Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
Heel Nederland
Heel Nederland
De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
Dorpscentrum, Vorden
Dorpshuis, Drempt/ 12.30 uur

21-03

21-03
21-03
22-03
24-03

27-03

27-03
28-03
04-04
04-04
10-04

10-04
11-04

Zorgcentrum Hoog-Keppel
ANBO, notariële volmacht en levenstestament

Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
Welfare, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
PCOB, Pesach en Pasen Dorpscentrum, Vorden 14.30 uur
ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem

tel. 0575-465556
Seniorensoos Wichmond/Vierakker, De Möllendeerns

Ludgerus, Wichmond
SWV/GGNet, geheugenspreekuur
UW, toneelmiddag
Ons Contact, reisverhalen, de heer Smit
Welfare, handwerkmiddag
Bewegen en dementie

VIT, themarversterk je netwerk
SWS, kaarten

Dorpscentrum, Vorden
Ons Huis, Hengelo
Herfkens, Baak
De Wehme, Vorden
AlzheimerCafé,
Doetinchem
Dorpscentrum, Vorden

14.30 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.30 uur
14.00 uur

19.30 uur
13.30 uur

De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Opfiistrainingen voor automobilisten
Regelzorg, landelijk aanbieder van o.a. voordelige rijbewijskeuringen, heeft per l janu-
ari 2012 een opfristraining voor senioren in het pakket. Dit is een korte training voor
automobilisten onder leiding van een ervaren rijinstructeur. Regelzorg werkt daarvoor
samen met de ANWB Rijopleiding.
Het doel van deze training is om mensen die al enige tijd in het bezit zijn van een rij-
bewijs beter bekend te maken met de huidige, gecompliceerde verkeerssituaties en de
moderne autotechnieken. U kunt hierbij denken aan navigatie, cruise control, en de
boordcomputer in combinatie met het economisch rijden.
De opfristraining bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin de deelnemer uitleg
krijgt over de nieuwe verkeerswetgevingen een praktisch gedeelte van 45 minuten
waarbij de kandidaat met een persoonlijke rijcoach de weg op gaat. De training wordt
voorafgegaan door een gesprek waarin de deelnemer zijn of haar persoonlijke wensen
kan uitspreken. Na afloop worden de ervaringen en aandachtspunten besproken. De
training duurt ongeveer anderhalf uur.
Een belangrijk voordeel van de training zoals die door Regelzorg aangeboden wordt, is
dat het een individuele training is in plaats van in groepsverband. Deelnemers krijgen
daardoor alle aandacht van de instructeur.
Mensen die meer informatie over de opfristraining voor senioren willen, of die meteen
een afspraak willen maken, kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met het lan-
delijke afsprakenbureau van Regelzorg, telefoon 088 - 2323300 of via www.regelzorg.nl.
De opfristraining kan in combinatie met een rijbewijskeuring worden gepland, maar
dat is niet noodzakelijk.

Tips tegen smoezen
Doe nooit zomaar de deur open. Kijk door het raam of de deurspion of gebruik de inter-
com. Vraag wie de persoon is en wat hij exact komt doen en vraag om legitimatie. Wees
bedacht en laatje niet misleiden op zielige praatjes of smoezen die oplichters gebruiken
om binnen te komen. Geef nooit je bankpasje en/of pincode af. Blokkeer direct je bank-
pas als je bent bestolen of opgelicht. Afspraak aan huis: zorg dat er ook een bekende
aanwezig is. Personeel van bij voorbeeld bank of thuiszorg komt nooit onaangekondigd
langs. De meeste bedrijven sturen vooraf een brief met daarin de bezoekdatum.
Laat een kierstandhouder plaatsen, die de deur op een kier houdt wanneer u de deur
toch open doet en een gesprekje aangaat.
Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie( 0900-8844 of in noodgevallen 112).

WegWijZei

Stichting Welzijn
Zelhem

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem. Maandag t/m/ donderdag van 8.30
tot 9.00 uur, Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, 7021CL in Zelhem.

Inloopspreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele nummer:
06-13280466. Het algemene nummer is 0314-622074.
Paul Tiggeloven ouderenadviseur/coördinator zit in de hal
achter de balie. U kunt hier terecht voor informatie, advies,
bemiddeling en ondersteuning op het gebied van wonen,
zorg, welzijn en financiën. Ook voor vragen over de WMO.

Themabijeenkomst Beter Zien
De Ouderenbonden, Sensire en d*e Welzijnsorganisaties in de
gemeente Bronckhorst organiseren in de week van 16 t/m 20
april op 4 locaties in de gemeente Bronckhorst themabijeen-
komsten. Het onderwerp is Beter Zien.
Ziet u minder, corrigeert een bril niet meer? Bent u gecon-
fronteerd met een oogaandoening waardoor u een visuele
beperking hebt, dan kan deze bijeenkomst voor u van belang
zijn om informatie en advies te ontvangen over beter zien.
In Zelhem is dit op maandag 16 april van 14.30 tot 16.30
uur. Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41. Voor meer
informatie en opgave kunt u terecht bij Paul Tiggeloven, co-
ördinator/ouderenadviseur. Aanmelden graag voor 9 april
via strook in de rubriek SSWB, telefonisch.0314-622074 of
06-13280466 of via E-mail, p.tiggeloven@sswb.nl
Het volledige programma, informatie en andere locaties, zie
onder SSWB algemene informatie.

Informatieve huisbezoeken
In samenwerking met de gemeente Bronckhorst en de Stich-
tingen Welzijn in de gemeente Bronck-ihorst worden vanaf
20 maart senioren die dit jaar 75 jaar worden jaar worden
door senioren-voorlichters van de Stichtingen Welzijn be-
zocht.
Het doel van het informatieve huisbezoek is dat senioren
zich laten informeren over de mogelijkheden op de gebieden
van wonen, welzijn, financiën en zorg. Eind februari heeft u
een brief van de gemeente hierover ontvangen. Het aanmel-
dingsformulier kunt u nog terug sturen tot 16 maart (ook als
u geen huisbezoek wenst). Mocht u als 75-jarige geen brief
hebben ontvangen meldt u zich dan bij uw ouderenadviseur.
Wanneer u geen 75 jaar bent maar ook interesse hebt in een
huisbezoek, kunt u een afspraak maken. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Paul Tiggeloven (oude-
renadviseur/coördinator), tel. 0314- 622074 of 06-13280466.

Seniorenopvang in Dorpshuis de Korenaar in Halle
Zodra de renovatie, verbouw en inrichting van het Dorps-
huis in Halle gereed is, start de Stichting Welzijn Zelhem
met seniorenopvang. Om u te informeren verschijnen er de
komende tijd regelmatig persberichten in Contact. Wilt u
meer informatie of wilt u zich aanmelden als gebruiker of
vrijwilliger neem dan vrijblijvend contact op met Paul Tig-
geloven.

Bewegingsactiviteiten
Fit door bewegen. Maak een goede start in het nieuwe jaar. Kom in
beweging, ontmoet en voel je goed.
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve
leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een be-
langrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van
overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidspro-
blemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft re-
gelmatig sporten of bewegen een positief effect op het ge-
voel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een
mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel
te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel.
In alle groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introduc-
tie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelnemen
aan de bewegingslessen. Opgave/informatie via Paul Tiggel-
oven, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. Mailen kan ook:
p.tiggeloven@sswb.nl
Fit door bewegen (bewegingskssen)
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 tot

11.45 uur.
Locatie: Dorphuis De Korenaar Halle.
Dag en tijd: Maandags van 10.30 tot 11.15 uur.

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof
plaats
Koffïeochtenden. Ieder mens heeft behoefte aan contact met
anderen. Een praatje maken met bekenden of kennismaken
met nieuwe gezichten. Gezellig met anderen een kop koffie
of thee drinken. U bent van harte welkom op maandag en
donderdagochtend van 10 tot 11 uur in de Oranjehof.
SOOS-middag. Op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30
uur soosmiddag van Noodhulp.

Bingo, (l x per maand) op dinsdag 3 maart 2012, aanvang
19.30 uur.
Activiteitenavond. Naast l x per maand de bingo is er elke
dinsdagavond een activiteitenavond. Men kan allerlei spellen
spelen o.a. Koersballen, kaarten, rummicub, sjoelen. Daar-
naast kunt u gezellig samen koffiedrinken en een drankje
nuttigen. Houdt u niet van spelletjes maar wel om anderen
te ontmoeten dan bent u ook van harte welkom.
Zaterdag 17 maart, gezamenlijk maaltijd van 17.00 uur tot
19.30 uur. Bruine bonen- en erwtensoepbuffet. Inclusief rog-
gebrood en spek. Onkosten € 6,50. Opgave voor 15 maart.
Contactpersoon Fien Berendsen, tel. 0314-621130.
Vrijdag 30 maart, bloemschikken. Locatie Oranjehof. Aanvang
19.30 uur. Paasbakje/stukje maken. O.l.v. Eef Oosterink. Mee-
brengen een platte ronde schaal. Kosten € 15,- inclusief kop
koffie. Opgave voor 26 maait. Contactpersoon Fien Berend-
sen, tel. 0314621130.
Zaterdag 31 maart, optreden van Dinie Hiddink. Dinie vertelt
verhalen en gedichten van het dagelijkse leven en de gebrui-
ken van 'toen'. Aanvang: 14.30 uur. Eindtijd 17.00 uur. De
toegang is gratis. Consumpties voor eigen rekening.

Fietsgroep winterbijeenkomst
20 maart, aanvang 14.00 uur. Contactpersonen, Han en Ger-
rie van Til, telefoon: 0314-625536. Mob. 06^19135536.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen.
De kosten voor de keuring zijn € 27,50
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrix-
straat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen IS.SO^n-SWOO1

uur aanmelden via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het tele-
foonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert
u het dan een andere keer. Aanmelding per e-mail is ook
mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips: u dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs ver-
loopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat
er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een opticien. Zorg voor
een formulier 'eigen verklaring'- bij de gemeente te verkrij-
gen (hier zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is op zaterdag 24 maart. Daarna
op zaterdag (gewijzigde datum), 21 april, 26 mei, 30 juni en 25
augustus. Zorgt u ervoor, dat u de keuring op tijd aanvraagt.
Data voor keuringen worden door de ANBO ook gepubli-
ceerd in het Contact en ANBO ledenblad.

Agenda AlzheimerCafé Doetinchem en omstreken
Het AlzheimerCafé is elke tweede dinsdag van de maand.
Van 19.00 tot 21.30 uur, aanvang programma om 19.30 uur.
De toegang is gratis.
Dinsdag 10 april, bewegen en dementie. Locatie: Het Borg-
huis, Burg. Van Nispenstraat 4, 7001 BS Doetinchem (cen-
trum). Telefoon 0314-366168. Parkeergelegenheid nabij in
de parkeerkelder Catharina.
Voor meer informatie over het AlzheimerCafé: tel. 06-
20412665, Email: doetinchem@alzheimer-nederland.nl De
afdeling Doetinchem en omstreken van Alzheimer Neder-
land omvat de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude
IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg.

DREMPT, H&K

WegWijZer '

Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel

Naar de lntra-Paastuin te Lochem
Na het succes van de vorige lente is weer een tocht georgani-
seerd naar de Paastuinen te Lochem en pannenkoek eten in
restaurant De Heikamp op dinsdag 20 maart.
Vervoer per touringcar, koffie/thee bij Intratuin en pan-
nenkoek met consumptie voor de prijs van € 12,-. Opstap-
plaatsen Vertrek: 12.30 uur Dorpshuis te Drempt, 12.40 uur
Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel, 12.50 uur Zorgcen-
trum Hyndendael te Hummelo. Weer thuis tegen 19.30 uur.
Opgave tel. 0314-380232 secretariaat en antwoordapparaat
inspreken of info@swdrempthummelokeppel.nl

Wandelgroep oprichten?
Houdt u van wandelen en wilt u dat graag met anderen doen,
meldt u dan. Stichting Welzijn overweegt een wandelgroep
op te starten op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Na
afloop is het koffie/ thee drinken in de huiskamer van het
centrum. Tel. 0314-380232.

Computer-inloopmiddagen
Op veler verzoek worden er voor computergebruikers met
vragen weer 3 inloopmiddagen georganiseerd op 20 maart,



Welzijn

/
BRONCKHORST

WegWijZer

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

»•

3 en 17 april van 14.00-16.00 uur. De toegang is vrij. De gevarieer-
de cursussen starten weer vanaf september. Deze bestaan uit.de
Basiscursus .Vervolgcursus Fotocursus, E-mail/Internet/ Onderhoud
computerervaring en Exel. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-
Keppel.

Sjoelen en koersbal
Vindt u het leuk om samen te sjoelen en koersballen? Dan is deze ge
legenheid voor u. Het is een gezellige en tactische activiteit. De groep
speelt op donderdagmiddag van 13.45-15.30 uur in de huiskamer van
het Gezondheidscentrum. Deelname is gratis. Komt u kijken en/of
meedoen. Opgave bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Rummicub
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur in
het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum Hyndendael te Hum-
melo. De kosten zijn € 1,00 en loopt u eens binnen om kennis te ma-
ken met dit leuke spel.

Nordic-walking
ledere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in groepsverband
met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na afloop is er
koffie/thee in het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo
en Keppel zijn ook welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel. In het
voorjaar start weer een nieuwe cursus.

Tai-chi-tao cursus
Elke dinsdag is er cursus. De oefeningen worden zittend op een stoel
of staand gedaan. Tijd: dinsdag van 10.00-11.00 uur. Kosten: € 75,-
voor 10 lessen. Docent: Francis Amtz. Locatie: Huiskamer van het
Gezondheidscentrum Burgm.van Panhuysbrink Ie te Hoog-Keppel.
Voor informatie kunt u bellen naar: 0314-380232 (+voice) op dinsdag
en donderdag.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen vrij. U

kunt een gratis proefles meemaken. De oefeningen worden op maat
aangeboden onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Hebt
u een medisch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier aandacht
aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel
zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.
Tijd: op dinsdag, woensdag en donderdag van 10.00-11.00 uur. Kos-
ten: € 60,- voor 10 lessen.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld na een
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw
warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag, zaterdag (of op uw keuzedagen).
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en telefoon-
nummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en al-
len die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte hebben
om een signaal door te geven is de adviseur er voor u.
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van
09.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel, tel. 06-
10687320.

Bowlen
De bowlingmiddagen in het Dorpshuis te Voor-Drempt zijn op 15
maart en 26 april. De kosten zijn € 5,- p.p. voor 2 uur spelen. De mid-
dag is bedoeld voor 50-plussers. Aanvang 14.00 uur en voor informa-
tie: Jan van Hagen, tel. 0313-472920.

Seniorenclub 60+
Op donderdag 12 april treedt het seniorenorkest Sara en Bram op. Dit
orkest speelt een gevarieerd programma van oude en hedendaagse
muziek. Aanvang 14.00 uur bij Effe bij Steef te Hummelo.

Welfare-ochtenden
De welfarebijeenkomsten worden alleen gehouden in het Hynden-
dael te Hummelo op woensdag om de week op 21 maart, 11 en 25
april van 09.30-11.30 uur. Informatie, bestelling en verkoop is tijdens
deze ochtenden. In de huiskamer van zorghotel de Gouden Leeuw en
van dagopvang Zorgcentrum Hoog-Keppel zijn ook artikelen voor ver-
koop aanwezig. Voor informatie mevr. Dini Tieben, tel. 0313-471656
en Jopie Wissink tel. 0314-381062.

Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoordappa-
raat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van
08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting Wel-
zijn Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van Panhuysbrink IE 6997AA
Hoog-Keppel. Site: www.swdrempthummelokeppel.nl
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

Cursus/activiteiten opgaveformulier
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

D

D

D

Heer/mevr:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.:

E-mail: ....

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

Sisters in Song
bij LIVE@IDEAAL.ORG

Heinoos in 'de Tol'

Zelhem - Woensdagavond 21 maart speelt
'Sisters in Song' tussen 20.00 en 22.00 uur
live in het wekelijkse radioprogram ma-
live@ideaal.org, dat vanuit café 'de Malle-
molen' in Zelhem wordt uitgezonden.

De 'Sisters in Song' zijn de singer/songwriters
Linda Simpson (UK), Elrieke van Gelderen (NL)
en Leopold Geldtmeijer (NL). De initiatiefneem-
ster was de Engelse singer/songwriter Linda
Simpson. Na 26 jaar in de legendarische band
Magna Carta te hebben gespeeld, startte zij met
een nieuw project om iets terug te doen voor
de muziekbusiness en om getalenteerde muzi-
kanten in met name het akoestische segment
te promoten. Op dat moment hoorde zij Elrieke
van Gelderen en vond het een geweldige jonge
vrouw met een uniek geluid die internationaal
zou kunnen doorbreken. De beste manier om
dat te bereiken was om samen te gaan werken
en met 'honorary sister' en meesterlijke gitarist
Leopold Geldtmeijer werd Sisters in Song een
feit.
De eerste tour van deze Engels-Nederlandse
combinatie november vorig jaar was een groot
succes! Ze bleken een bijzonder en uniek geluid
te hebben. Meerstemmig en zichzelf begelei-
dend op meerdere gitaren bezorgden The Sisters

in Song hun publiek een onvergetelijke avond
met hun originele songs, humor en verhalen.
Iedereen (inclusief mensen uit de muziekbusi-
ness) was het eens dat Elrieke's stem één van de
meest originele en dynamische stemmen sinds
jaren heeft.

Op dit moment zijn The Sisters in Song bezig
met de opnamens van een Sisters album, waar-
bij niemand minder dan drummer Paul Bur-
gess (o.a. 10CC, Joan Armatrading, Jethro Tull)
en bassist Jonathan Barrett (o.a. Magna Carta,
The Tangent) hun samenwerking hebben toege
zegd. Later dit jaar zal hun album verschijnen.
Nadere info vindt u op www.mamadont.co.uk
en www.ehieke.nl.
De uitzendingen van LIVE@IDEAAL.ORG zijn
vrij toegankelijk voor publiek, iedereen wordt
in de gelegenheid gesteld de uitzending bij te
wonen (er wordt geen entreegeld gevraagd) of
te beluisteren via Radio Ideaal en de livestream
website Radio Ideaal

Bands en artiesten die ook live in het program-
ma willen komen spelen, kunnen mailen naar
LIVE@IDEAAL.ORG of schrijven naar Ideaal Ra-
dio, Televisie & Internet, t.a.v. LIVE@IDEAAL.
ORG Postbus 50, 7020 AB, Zelhem

Wittebrink - Zondagmiddag 18 maart ver-
zorgen The Heinoos een akoestisch optre-
den in café 'de Tol' in de Wittebrink. Het
optreden begint om ongeveer 16.00 uur en
zal rond 20.00 uur afgelopen zijn. De en-
tree is, zoals altijd, gratis.

Al in 2010 stonden 'The Heinoos' voor een
akoestisch optreden op het podium van 'de Tol'
en waarschijnlijk is het de band, die normaliter
nogal houdt van elektrische herrie maken, goed
bevallen, want Erik van 't Holt-Zang/Gitaar, Jan
Kolkman-Zang/Gitaar, Marco Mepschen-Drums,
Remko Keizer - Zang/Basgitaar verzorgen sinds
2010 vaker zogenaamde 'unplugged' concer-
ten.
Maar Ze blijven natuurlijk een beetje gek en
zullen zeker op de gebruikelijke manier blij-
ven flauwekullen. Ook akoestisch zullen hits
uit de jaren '60,'70 en '80 voorbij komen met

nummers van ABBA, Queen, The Sweet, Mud,
Nena, The Police en vele, vele anderen. Hits uit
vervlogen tijden, nummers die je vaak wel kent
maar al jaren niet meer hebt gehoord. Ze wor-
den regelmatig afgewisseld met eigen nummers
in het Nederlands/Dialect
Coverbands zijn er, volgens the Heinoos, in alle
soorten en maten, met meer overeenkomsten
dan verschillen. Daarom wil de band geen stan-
daard band zijn die muziek op een aanstekelij-
ke wijze combineert met een pittige presentatie
en een gezonde dosis humor en dat bovendien
leveren ze een uiterst beweeglijk gezelschap.

Elk jaar toert de band met een grotendeels ver-
nieuwde show door het land. Met een goed uit-
gekiende lichtshow en een absoluut onvoorspel-
baar hitrepertoire brengen The Heinoos volgens
eigen woorden 'Structurele Chaos', ook akoes-
tisch en ook bij café 'de Tol'.

Kijken koop Bij onze adverteerders!
Lekket dichtbij en Hh ruime keu1?!



Advertorial

Voor alles op het gebied van foto's moet
u bij Foto Willemien in Vorden zijn
Al sinds 1992 is "Foto Willemien" een prachtige zaak in het cen-
trum van Vorden. Voor alles op het gebied van fotografie kunt u bij
haar terecht.

Heeft u zelf digitaal of analoog foto's
gemaakt? Bij Foto Willemien kunt u
terecht voor afdrukken via de meer-
daagse service. Of, als het digitale fo-
to's betreft, kunt u deze direct laten
afdrukken tot en met de maat 15 bij
20 cm. Daarnaast is er de mogelijk-
heid om andere maten foto's en ook
foto-geschenken via de meerdaagse
service te bestellen.
Foto Willemien heeft de grootste en
mooiste collectie lijsten en passe-par-
touts in voorraad. Dus als u mooie
foto's heeft gemaakt kunt u deze di-
rect laten inlijsten. Heeft u een afwij-
kende maat, dan kan deze zo voor u
besteld worden.
En niet alleen foto's kunnen wor-
den ingelijst. Ook uw mooie prent,
tekening, aquarel of olieverf lijsten
wij voor u in. Een eerlijk advies kost
niets, dus kom vrijblijvend binnen
en bewonder de mooie collectie.
Dan is er ook nog onze collectie
Henzo Foto-albums. Het traditionele
inplakken is weer sterk in opkomst.
Er worden weer herinneringsboeken
gemaakt. Gelukkig neemt ook het
aantal afdrukken weer toe. Zo kun-
nen kinds kinderen later ook nog
verhalen en genieten.
Omdat Willemien een echte vak-
vrouw is, is het zeker de moeite
waard om eens met haar een af-
spraak te maken voor een leuke foto-
shoot. Dat kan van u zelf zijn of van
uw familie of huisdier.
Alles wordt op de "echte" manier
vastgelegd, namelijk op negatief.

Door middel van proefdrukken kunt
u uw eigen keuze maken voor een
mooie vergroting. Hierin wordt u
wederom goed geadviseerd. En ook
hier is er dan weer de mogelijkheid
om uw foto in te laten lijsten. U kunt
meteen een mooie lijst erbij uitzoe-
ken, hetzij met of zonder passe-par-
tout.
U kunt zelf met Willemien een af-
spraak maken voor een foto-shoot.
Dit kan in overleg eventueel ook op
zondag. Of, als de zomertijd weer
aangebroken is, kan er ook 's avonds
na werktijd een fotoreportage ge-
maakt worden. Het licht is dan erg
mooi.

Op het moment is Willemien haar
archief aan het opruimen. Dus, heeft
u al eens een reportage laten maken
dan kunt u als u belangstelling heeft
tegen een kleine vergoeding de ne-
gatieven opvragen. Dit is mogelijk
voor reportages die gemaakt zijn tot
en met 2009.
Tenslotte willen wij zeker niet onop-
gemerkt laten, dat u bij "Foto Wil-
lemien" heel goed terecht kunt voor
allerlei accessoires op fotogebied.
Enook voor gecertificeerde pasfoto's
bent u bij ons aan het juiste adres.

Dus: tot kiek en groetjes,
Foto Willemien
Dorpsstraat 20, Vorden
Telefoon: 0575-552812

KPN NK-afstanden junioren A
Wisselend succes Sander Meijerink

Oranjeavond in het dorpscentrum

Vorden - De "Oranjeavond", de culturele happening voorafgaand aan
de Koninginnedag viering, wordt dit jaar gehouden op zaterdagavond
28 april. Het begint om 20:00 uur. Ook dit jaar wordt er weer een boei-
end programma geboden.

Het muzikale gedeelte van deze
avond wordt verzorgd door "De le-
selkapel" uit Doetinchem. Dit wordt
afgewisseld met de humor van Wil-
lem Petas uut Zöwent. Kaarten zijn
vanaf 17 maart te verkrijgen in het
Dorpscentrum in Vorden. Leden van
de Oranjevereniging mogen gratis
naar binnen, niet leden betalen € 7,50
per persoon.

DE IESELKAPEL
De leselkapel, opgericht in 1975, is
samengesteld uit muzikanten afkom-
stig uit diverse plaatsen in de Achter-
hoek en de Liemers. De thuishaven
van het orkest is Doetinchem en het
orkest bestaat momenteel uit 19 mu-

zikanten. De zang wordt verzorgd
door Ria Leurs en Rinus Wagener.
Het repertoire bestaat voor een groot
gedeelte uit Egerlandermuziek, de
muzieksoort die in Ernst Mosch een
geweldige nestor heeft gekend. Deze
muziek vindt bij de wat oudere men-
sen een gretig gehoor en wordt zeer
gewaardeerd.
Wij vertolken deze Egerlandermu-
ziek met originele instrumenten
zoals flügel- en tenorhorn. Naast dit
Egerlander-repertoire speelt De le-
selkapel ook nummers uit het Tsje-
chische genre en zijn wij bezig ons
repertoire uit te breiden met wat
luchtiger nummers, meezingmuziek,
oldie's enz.

Jaarlijks verzorgt de kapel diverse op-
tredens in de regio. Deze optredens
variëren van schuttersfeesten, brade-
rieën, kermissen, jaarmarkten tot al-
lerhande andere festiviteiten.

Afgelopen jaar hebben we een twee-
tal succesvolle optredens tijdens de
Oktoberfeesten bij de Radstake in
Varsseveld uitgevoerd. Ook in Duits-
land worden onze optredens zeer ge
waardeerd.

WILLEM PETAS UUT SÖWENT
Achter deze artiestennaam gaat Wil-
lem Rouwhorst uit Zieuwent schuil.
Ruim 10 jaar trekt hij de regio door
met zijn grappen en grollen. Met zijn
pretoogjes en bijzonder gevoel voor
humor weet hij de hele zaal aan het
lachen te krijgen. Herkenbare onder-
werpen, uit het dagelijkse leven ge-
grepen, passeren de revue.

Open dag basisschool 'De Vordering'

Breda: 9 en 10 maart '12. Het NK-
afstanden had voor Sander Meije-
rink twee gezichten. Over de 1000
meter kan ik kort zijn, zegt San-
der: door een slechte start was ik
na honderd meter al kansloos. Op
een afstandskampioenschap ben
je dan ook direct uitgeschakeld.

Gelukkig ging het vrijdag een stuk
beter op de 500 nieter, die in een klas-
sement van 2 races werd verreden.
Grappig is dat ik beide races in pre-
cies dezelfde tijd reed: 38.14 secon-
den, slechts vier honderdste boven
mijn PR. In duizenden gerekend was
de twee race net iets sneller dan de
eerst: 38.140 tegen 38.148. Uiteinde-
lijk werd ik hiermee 8e , één duizend-
ste langzamer dan nummer 7. Deze
kleine verschillen geven al aan hoe
dicht het veld bij elkaar zit. Reken je
de één jaar oudere A2's niet mee, dan
sta ik 4e,. Beter nog dan deze goede

uitslag is het gevoel dat ik er aan over
gehouden heb. Ik heb de bevestiging
dat ik aansluiting heb bij de beteren
van Nederland op de 500 meter en ik
zie mogelijkheden om het gat naar de
besten te overbruggen. Waar de mees-
ten al jarenlang aan krachttraining
doen, gaat dat voor mij pas komend
seizoen gebeuren. Mijn trainster is er
geen voorstander van om jeugd met
gewichten en apparaten te laten wer-
ken. Volgend seizoen ben ik 18 en
dan worden mijn trainingsschema's
uitgebreid. Gerard van Velde gaat ons
de komende zomer de nodige uitleg
geven en gelet op zijn successen met
zijn eigen ploeg heb ik hier veel ver-
trouwen in. Zaterdag het stedentoer-
nooi in Deventer en zondag een laat-
ste recordwedstrijd in Enschede en
dan zit mijn seizoen er op. Maandje
rust, maar ik kijk al weer uit naar de
zomertrainingen in mei.
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IEDERE DAG
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma-, wo- en
donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Info en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

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

• Kaartclub elke maandagmiddag
en bingo elke woensdagmiddag in
Dorpscentrum.

MAART
15 Bejaardenkring in het Stampertje

van 14.15-16.15 uur.
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
22 Paasviering 14.30 uur met me-

vrouw M. Glashouwer in het
Stampertje.

KUNSTAGENDA VORDEN
• t/m 31 maart Beeldende kunst en

vormgeving, Overzichtstentoon-
stelling KunstZondagVorden in
ABNAMRO Vorden tijdens regu-
liere openingstijden en op Kunst-
ZondagVorden 11 maart.

• t/m l april Beeldende kunst in
openbare ruimte in Centrum Vor-
den, Monumentale objecten van
Floris Brasser.

• 18 maart TOM 15.00 u. 'Aanplak
Harrie', zang met eigen Neder-
landse teksten en een alternatief
geluid: www.tom-vorden.nl

• 18 maart - eind april foyer TOM,
Dick van Welzen met olieverf-
schilderijen, geopend tijdens voor-
stellingen: www.tom-vorden.nl

• 20 maart - eind april galerij Ama-
re, Andrea van der Werff met
bewerkte fotografieën, geopend
6 april en op afspraak. In de tuin
beelden van Anneliese Melens.
www.amare-galerij .nl

Ratti kan niet stunten tegen SVBV
Kranenburg - Op één van de eer-
ste lentedagen van 2012 kwam
koploper SVBV uit Barchem op
bezoek in Kranenburg. Ondanks
dat de beslissende 0-2 pas in de
laatste 5 minuten op het score-
bord verscheen kwam de over-
winning voor de bezoekers geen
moment in gevaar.

Ratti begon gretig aan het duel en
binnen 5 minuten werd Niek Nij-
enhuis alleen voor de keeper gezet.
Deze redde echter bekwaam en voor-
kwam een vroege voorsprong voor
de Kranenburgers. Die vroege voor-
sprong kwam er wel voor de gasten
want enkele minuten later werd een
op het oog ongevaarlijke voorzet via
een slim overstapje een intikkertje
voor de aanvoerder van SVBV. Ratti
zakte na deze tegenslag weg tot een
bedenkelijk niveau en kwam er de
eerste helft nauwlijks nog uit. SVBV
had een duidelijk overwicht maar
wist voor rust de marge niet te ver-
dubbelen. Vlak voor de thee had Ratti
nog wel geluk met een bal die op de
paal belandde. De tweede helft kwam
Ratti weer iets beter in haar spel al
kon het ook nu eigenlijk niet gevaar-
h'jk worden. De keeper van SVBV had
dan ook een makkelijke middag en

Vorden - Op woensdagochtend 28 maart a.s.
organiseert basisschool 'De Vordering' een
open dag! Op deze dag kunt u de school
bezoeken en 'in bedrijf zien. U kunt vanaf
08.45 uur tot 12.00 uur een kijkje nemen in
de school en in de klassen, waar op dat mo-
ment 'gewoon' les wordt gegeven.

Bent u wellicht op zoek naar een goede én leu-
ke basisschool voor uw kind(eren), dan is dit een
mooie gelegenheid om bijv. in groep 0-1 of 1-2 te
gaan kijken. In groep 3 kennen ze alle letters maar
hoe ziet voor hen de dag eruit?! U kunt het komen
zien en ervaren!

Dus bent u nieuwsgierig naar het onderwijs dat wij
geven en/of zoekt u een school voor uw kind(eren)?
Kom dan op woensdagmorgen 28 maart a.s. gerust
een kijkje nemen in onze school: u bent van harte
welkom. Graag tot dan!

ondanks dat tot de 85ste minuut de
marge slechts l doelpunt was, kwam
de overwinning voor SVBV niet meer
in gevaar. De aanvoerder van SVBV
kon na een fout van' de Ratti doel-
man, die een terugspeel bal zo inle-
verde bij hem, fraai afronden en zo de
wedstrijd beslissen. Over twee weken
reist de ploeg van trainer Henk Veen
af naar Lochuizen, een duel in de on-
derste regionen van de 6e klasse B.
Hoog tijd om weer eens drie punten
mee te nemen naar de Kranenburg.

Ratti l T- Varsseveld 2 (dames)
Met de nederlaag van vorige week
nog vers in het geheugen gingen de
Ratti dames er weer volop tegenaan.
Het eerste kwartier van de wedstrijd
was Varsseveld de betere op het veld.
Varsseveld was echter slordig in de
afronding en hierdoor kreeg Ratti de
kans om in de wedstrijd te groeien.
Ratti creëerde ook enkele kansjes,
maar ook hier ontbrak de perfectie.
De duels waren fysiek en beide teams
waren erg aan elkaar gewaagd. De
rust werd doelpüntloos bereikt. De
tweede helft knokten zowel Ratti als
Varsseveld voor de punten. Gerdien
Peppelman verrichte wederom uitste-
kende reddingen waarmee ze zichzelf
in de laatste paar wedstrijden onmis-
baar heeft gemaakt voor het team. De
wedstrijd had een open karakter en
kon beide kanten op. Jessica ten Els-
hof was nog dichtbij met een schot op
de lat. Beide teams lieten de kansen
echter onbenut terwijl de klok door-
tikte. Tot het laatste fluitsignaal bleef
Ratti druk zetten. De punten werden
verdeeld en de dames moesten genoe-
gen nemen met een punt. Zondag 25
maart de uitwedstrijd tegen Eldenia 2
op het programma.
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OBS Bekveld, De Bongerd,
De Vordering en De Garve winnen
debattoernooi Bronckhorst
i

Markenheem opent 17 maart haar deuren

Hengelo - De leerlingen van CBS Bekveld, OBS De Bongerd uit Hoog-
Keppel, De Vordering uit Vorden en De Garve uit Wichmond gaan
naar Den Haag om op landelijk niveau met leeftijdsgenoten te debat-
teren. Zij wonnen vrijdag 9 maart de finale van het debattoernooi van
Bronckhorst dat in het gemeentehuis in Hengelo werd gehouden.

De kinderen waren uitzinnig van
vreugde toen de jury bestaande uit

wethouder Josephine Steffens, oud-
wethouder Ab Boers en Rogier Els-

hout van het Nederlands Debat Insti-
tuut de uitslag bekend maakte.

Met de ervaringen uit de voorrondes
en finale in Bronckhorst en een hand-
vol tips van de jury gaan de jonge de
baters op 21 april naar de landelijke
finale in Den Haag.

Lintje voor ex-leden van
brandweer Bronckhorst

Burgemeester Henk Aaldennk wordt geflankeerd door de koninklijk onderscheiden ex-brandweermannen Henk Lammers uit Vorden
(links) en Bert Raterink uit Hengelo.

Hengelo/Vorden - Bert Raterink uit Hengelo en Henk Lammers uit
Vorden zijn vrijdagavond koninklijk onderscheiden in het gemeen-
tehuis van Bronckhorst in Hengelo. Burgemeester Henk Aalderink
overhandigde de ex-brandweermannen de versierselen en oorkonde
die bewijzen dat zijn vanaf dat moment Lid in de Orde van Oranje
Nassau zijn. Ze kregen de onderscheiding omdat zij zich als vrijwillig
brandweerman lange tijd hebben ingespannen voor de samenleving.

Raterink en Lammers waren allebei
van 1988 tot en met 2011 lid van de
vrijwillige brandweer. Raterink tot
de gemeente herindeling voor de ge-

meente Hengelo en Lammers was tot
dat moment lid van het team uit de
gemeente Vorden. De Vordenaar ver-
richte ook werkzaamheden voor de

OR van de brandweer Bronckhorst en
de landelijke Vakvereniging Brand-
weervrijwilligers.

•
Verder ontvingen zeventien mensen
ontvingen een diploma, variërend
van Brandwacht eerste klas tot brand-
weerchauffeur. Tevens waren er dit
jaar acht jubilarissen met een 121/2-
, 20- en zelfs twee maal een 25-jarig
dienstverband en namen er enkele
mensen afscheid.

Regio - 17 maart is de landelijke
open dag van de zorg. Ook Mar-
kenheem opent die dag de deu-
ren van haar woonzorgcentra
voor belangstellenden, van 10.00
tot 14.00 uur. Onze medewerkers
staan deze dag klaar om vragen
over zorg, wonen, werken en op-
leiden te beantwoorden en ver-
zorgen tevens een rondleiding
door onze locaties.

HET BETREFT DE VOLGENDE
LOCATIES:
De Bleijke, Beukenlaan l 7255 DK
Hengelo (gld)
Croonemate, Steinlaan 50 7001 DK
Doetinchem
Schavenweide (tijdelijke huisvesting),
Holterhoek 10 7003 DS Doetinchem
De Zonnekamp, Magnoliaweg 34
7021 ZX Zelhem
Maria Postel, Koldeweiweg 11 7256
AV Keijenborg

Hyndendael, Keppelseweg 35 6999
AN Hummelo

OFFICIËLE OPENING
HUISKAMERPROJECT
SCHAVENWEIDE
Tijdens de open dag van de zorg wordt
op Schavenweide het Huiskamerpro-
ject officieel geopend om 11.00 uur.
Schavenweide is in augustus 2011 ge-
start met verpleeghuiszorg voor so-
matische bewoners. Dit zijn mensen
met lichamelijke beperkingen. Zij
wonen in hun eigen appartement en
krijgen hier zorg op maat. Voor hen
is het Huiskamerproject opgezet.
Het Huiskamerproject houdt in dat
deze bewoners een deel van de dag
kunnen doorbrengen in een gezellig
ingerichte huiskamer. Hier kunnen
zij in groepsverband eten, maar bij-
voorbeeld ook samen televisie kijken
of een spelletje doen. Het Huiskamer-
project biedt plaats aan maximaal
twaalf bewoners.

Koekeloeren' bij het Hoge en bij
Kindercentrum Avonturijn

Vorden - Dat niet alleen de collega's van de medewerkers van het
kindercentrum nieuwsgierig waren, bleek wel tijdens het Open huis.
Ruim 1000 belangstellenden kwamen die middag even 'koekeloeren'.
Velen wilden wel even een kijkje nemen in de nieuwe school en het
kindercentrum. Vooral de buurtbewoners zijn blij dat de school weer
op zijn oude plek terug is! Er was veel te doen en te zien. Er werden
door de kinderen, zowel van school als van de BSO allerlei activiteiten
georganiseerd en zelfgemaakte spulletjes verkocht om nog een extra
bijdrage te realiseren voor de speeltoestellen op het plein. Sara en
Inez hadden met de kinderen allerlei lekkers gemaakt wat die middag
werd verkocht en leerlingen van Avonturijn zorgden ervoor dat ieder-
een geschminkt of met een prachtige tattoo de deur weer uitgingen.
Al met al een geslaagde middag. Op 14 maart zal de officiële opening
van het schoolgebouw plaatsvinden.

Onlangs werden de heer en mevrouw
Weenk (beiden 88 jaar) van de Schut-
testraat 12 in Vorden door Ans Go-
tink, het Unithoofd van deze locatie,
uitgenodigd om de zelfgebakken ap-
peltaart in ontvangst te nemen. Zij
hadden deze gewonnen door het juiste
aantal lego steentjes te raden van het
bouwwerk wat de kinderen van BSO
Aquarius hadden gemaakt. Onder het
genot van een bakje koffie werden
door het echtpaar Weenk de mooiste
verhalen verteld. Dhr. Weenk blijkt

rond 1960 een bestuurslid van school
het Hoge te zijn geweest en wist met
zijn prachtige anekdotes de kinderen
een leuke middag te bezorgen. Want
wist u dat hij in Delden, nabij de fa-
milie Enzerink, ooit te water was ge-
raakt. Hij kon namelijk in het donker
geen hand voor ogen zien en stapte
recht op de Bekke af en behaalde zo
een nat pak! In de bus heeft hij zich
uitgekleed en gauw naar huis en
na al die jaren maakt deze appeltaart
het weer helemaal goed!

60's aLive Band tijdens
Open Zondag
Zelhem - Zondag 25 maart treedt
de '60's aLive Band' op tijdens de
open zondag in Zelhem. Vanaf
13.00 uur kun je de band zien en
horen in het centrum van Zel-
hem. Onder het motto 'Let The
Old Times Rock' speelt de forma-
tie met muzikanten uit Zutphen,
Aalten, Toldijk en Zelhem, een
greep uit het muziekaanbod van
de jaren zestig.

"De jaren zestig waren roerige, maar
mooie jaren", aldus de Zelhemse
zanger-gitarist Gerrie Evers, die deze
periode, net als drie andere muzikan-
ten van de band, als tiener bewust
meemaakte. "Een heerlijke protest-
periode, lange haren, de provo- en de
hippietijd, die zich vooral ook ken-

merkte door de geweldige en nieuwe
muziek die werd gemaakt." Op de
playlist van de band staan nummers
van onder andere The Doors, Jimmy
Hendrix, Beatles, Rolling Stones,
Spencer Davis, Small Faces, Cuby and
The Blizzards en natuurlijk nummers
van Rock & Roll-helden als Jerry J Le-
wis en Chuck Berry. Voor nadere in-
formatie over de band kunt u de web-
site www.60aliveband.nl bezoeken.



Terug van trip school in Zuid Afrika

Paula Bruinsma: 'Wat hebben wij het thuis goed'

Paula Bruinsma geeft les

Vorden - Niet dat de kinderen in het Zuid Afrikaanse dorp Genadendal
(onder de rook van Kaapstad) minder liefdevol door hun ouders ver-
zorgd worden dan de kinderen in Nederland, toch is de jeugd in ons
land beter af. Deze conclusie werd getrokken door Delanie van der
Meulen en Paula Bruinsma, leerlingen van het Isendoorn in Warns-
veld. Zij zijn met nog 12 andere leerlingen en drie leerkrachten van
deze school net terug van een stagebezoek aan Zuid Afrika.

Paula (woonachtig in Vorden ): ' Ze
zeggen dat wij in Nederland een
crisis hebben, dat kan best zo zijn,
maar wij hebben hier wel voldoende
te eten. Bij veel gezinnen in Afrika
heerst grote armoede en toch zijn
de kinderen daar meer tevreden dan
bij ons. Wat dat betreft mogen wij
dankbaar zijn met de leefomstandig-
heden in Nederland. In feite hebben
we hier alles wat ons hartje begeert',
zo zegt ze met een ernstige buk. Col-
lega- scholier Delanie vander Meulen
: ' We werden tijdens ons bezoek
vergezeld door een 'buddy ' (leerling
van een tweetalige basisschool). Wij
hebben enkele excursies gemaakt en
toen mocht de buddy ook mee. Zij
vond zo'n uitstapje de 'mooiste dag
van haar leven' en dat zegt genoeg',
aldus Delanie.
De scholieren van het Isendoorn wa-
ren in Afrika op stage ofwel' Werking
Experience' genoemd. Met als doel
kennis te maken met een andere cul-
tuur en de verschillen te proeven tus-
sen dat land en Nederland. En die ver-
schillen hebben ze tijdens de trip dui-
delijk ervaren, zo vertelden Paula en
Delanie bij herhaling. De scholieren
hebben o.m. een week meegedraaid
in de basisschool in Genadendal. De-
lanie: ' We hebben daar de lessen ge-
volgd, ieder van ons had één leerling
(buddy) ter beschikking waar wij elke

dag 'achteraan liepen'. We hebben
verschillende lessen meegedraaid zo-
als bijvoorbeeld wiskunde, aardrijks-
kunde, economie, Engels e.d. Behalve
in het Engels werd ook les gegeven in

het Afrikaans. Moeilijk te verstaan,
maar we begrepen wel waar het over
ging', zo zegt ze lachend.
Paula: 'Wat opviel, de scholieren wa-
ren allemaal keurig in uniform ge-

Leerlingen Isendoorn

kleed. Vergeleken bij ons op school,
zijn de leerkrachten minder streng
en toch gedroegen de kinderen zich
zeer gedisciplineerd. De leerkrach-
ten in Zuid Afrika hebben wel meer
status. Bij binnenkomst in de klas,
gingen de leerlingen allemaal staan.
Overigens begon elke schooldag met
gebed', zo zegt ze. In de tweede week
van hun verblijf in Zuid Afrika werd
nog een school bezocht. Daar werden
de Nederlandse scholieren ook zelf
betrokken bij het les geven. Delanie:
' We hebben de kinderen spelender-
wijs enkele typisch Nederlandse spel-
letjes bijgebracht, touwtje springen,
koekhappen en dat soort dingen. De
kinderen (121 13 jaar) vonden dat de
leukste les', zo vertelt ze.
Behalve het bezoek aan de scholen
was er ook tijd voor andere dingen.
Zo werd een bezoek gebracht aan
Kaap de Goede Hoop, de Tafelberg,
het Robben- eiland. Een dag op safari
en wat zeer veel indruk op Paula en
Delanie maakte : het bezoek aan Ajax
Cape Town, waar niet alleen gevoet-
bald wordt, maar ook aandacht be-
steed wordt aan voorlichting op het
gebied van Hiv/ Aids ! Tijdens hun
verblijf in Genadendal werd het gezel-
schap uit Nederland onder gebracht
in een soort jeugdherberg. Slapen en
zelf koken, het was daar volgens de
beide meiden, goed toeven. Inmiddels

hebben de scholieren de lessen op de
' vertrouwde school ' het Isendoorn
weer opgepakt, maar wacht hun toch
nog één stageopdracht.
Aan minimaal honderd personen ver-
tellen over hun ervaringen in Zuid
Afrika, een onderdeel behorend bij
het maken van een reisverslag. De
trip naar Afrika hebben de leerlingen
en leerkrachten allemaal zelf betaald.
Daarnaast hebben de scholieren nog
tal van acties gehouden om de beide
scholen in Afrika een geldbedrag te
geven. Voor een voedselprogramma
en lesmateriaal werd 1500 euro over-
handigd. Bovendien nog een bedrag
van 2500 euro. Dit bedrag is bestemd
om ten vervolgstudie van de Afri-
kaanse scholieren te betalen. Voor
een kind dat later verder wil stude-
ren is voor het toelatingsexamen na-
melijk tien euro per kind nodig. Vol-
gens Nederlandse begrippen een zeer
gering bedrag, maar in Zuid Afrika
zeer veel geld ! Delanie en Paula zijn
Sander Pardijs van (MiraVorden) zeer
dankbaar voor zijn medewerking aan
de verkoopactie van wijnen die ze
voor de trip naar Zuid Afriak op touw
hebben gezet. De scholieren hebben
in Zuid Afrika de plantage bezocht,
waar de wijnen gemaakt worden die
Sander Pardijs o.m. in zijn winkel ver-
koopt. 'Hoogst interessant allemaal',
zo spraken Delanie en Paula tot slot.

Bootstrap treedt op bij het 20ste paasvuur in
Kranenburg
Vorden - Bootstrap is een beginnend enthousiast bandje uit Vorden,
na maandenlange intensieve voorbereiding hebben ze zich klaar ge-
stoomd voor een optredenswaardig programma!

De vijfkoppige bezetting (Roy Vlog-
man drums en zang, Elzemiek
Vlogman basgitaar en zang, Ingmar

Wolbert gitaar en zang, Wieteke
Schotsman gitaar en zang en Nicolien
Kleinbrinke leadzang en bas) spelen

aanstekelijke nummers van rock tot
meezinger. Bootstrap heeft er echt
zin in. Zo ook bij het paasvuur in
Kranenburg waar ze optreden in het
voorprogramma van de showband
BIGNICK.
De stichting CCK (cultureel collec-
tief kranenburg) organiseert dit jaar
voor de 20ste keer het paasvuur met
tentfeest aan de eikenlaan in Kranen-
burg. Bijzonder aan dit paasvuur is
het traditionele teertonne gooien. Dit
is een wedstrijd met inschrijving zo-
als bij vogelschieten. Wie het lukt om
met een brandende bezem de hoog-
geplaatste teertonne in vuur en vlam
te zetten is voor eenjaar lang vuurko-
ning Kranenburg.

Eerste paasdag 8 april is het weer zo
ver. Dan vertrekt om 20.00 uur het
rijtuig met daarin de vuurkoning van
2011 (Jan Wasseveld) vanuit het cen-
trum Kranenburg richting paasvuur.
De vuurkoning wordt hierbij begeleid
door orkest De Schaddenstekkers.
Aan Jan Wasseveld de eer om dit keer
het paasvuur aan te steken.



onbeperkt treinen
heel Nederland.

25% Korting
Alle Belgische

2+1
GRATIS

AH Rundergehakt
500 gram
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GRATIS
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A 150 gram

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

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 11 van 12 t/m
17 maart 2012

OPENINGST DEN
Maandag t/m woensdag 08.00 • 20.00 uur

Donderdag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 -18.00 uur
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Roelants en Bobryshev winnen spectaculaire
ONK Motocross in Halle

goede zaken in de ONK tussenstand
en staat nu op een zesde plaats.

MX1
Ook bij de MX1 motoren was er geen
Nederlandse winnaar. Doordat Mare
de Reuver door teamverplichting aan
een wedstrijd in Engeland moest deel-
nemen waren alle ogen gericht op re
gerend kampioen Herjan Brakke uit
Staphorst. Brakke beëindigde de tijd-
trainingen op een derde plaats achter
de Rus Evgeny Bobryshev en de Belg
Ken de Dijcker. Bij de start van de eer-
ste manche wist de Dijcker het 'hole
shot' te pakken. Na twee ronden nam
Bobryshev de leiding over. Deze situ-
atie bleef zo tot aan de finish. Brakke
moest zijn derde positie in de vierde
ronde overdoen aan de Duitser Mar-
kus Schiffer. Schiffer werd op zijn
beurt in de negende ronde ingehaald
door de Portugees Rui Goncalves. De
uitslag van de tweede manche werd
een kopie van de eerste. Bobryshev
voor den Dijcker en Goncalves. De
Nederlanders konden geen podium-
plaats bemachtigen omdat Brakke op
een zevende plaats bleef steken.

Jeugd en regionale deelnemers
Bij de jeugd op de 125 cc tweetakt

motoren maakte de Zuid-Afrikaan
Calvin Vlaanderen de meeste in-
druk. Bij zijn debuut op de Europese
circuits won de 15-jarige KTM-rijder
beide manches voor Jaap Corneth en
Jeffrey Ebbers.

De leider in de tussenstand van het
ONK de Apeldoorner Freek van der
Vlist liep tijdens de trainingen een
polsblessure op en moest de wedstrij-
den aan zich voorbij laten gaan.

In de klasse 85cc grote wielen moes-
ten na de tijdtrainingen 15 coureurs
naar huis. Van de regionale rijders
wisten Marco Leerink (Halle), Mischa
Kuit (Vorden), Lars Looman (Zelhem)
en Donny van Wessel en Damian
Bergevoet uit Doetinchem zich voor
de wedstrijd te plaatsen. In de man-
ches konden zij echter geen potten
breken. Kuit en van Wessel wisten
uiteindelijk met een 18de plaats drie
punten bij elkaar te rijden. Het dag-
klassement werd gewonnen door Bas
Vaessen voor de Engelsman Conrad
Mewse en Davy Pootjes uit Ammer-
zoden.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Het podium van de MX1 -klasse, vlnr: Ken de Dijcker, Evgeny Bobryshev en Rui Goncalves.

Halle - Opstuivend zand, spektakel en pk's, heel veel pk's kregen de
bezoekers van het ONK Motocross in Halle zondag voorgeschoteld.
De Halmac had veel werk verzet om dit kampioenschap op circuit De
Kappenbulten mogelijk te maken. De vaderlandse en internationale
topcrossers uit onder andere de MX1- en MX2-klasse mochten onder
perfecte weersomstandigheden het publiek vermaken met hun krach-
tige machines. De Belg Joel Roelants won in de MX2-Klasse. In de MX1-
klasse was het de Rus Evgeny Bobryshev die op de hoogste trede van
het podium mocht staan.

In de MX2 klasse was het dus niet
de gedoodverfde favoriet Jeffrey Her-
lings die met de dagzege aan de haal
ging. Deze eer was weggelegd voor
de Belg Joel Roelants. Herlings had
's morgens in de trainingen veruit
de snelste tijd op de klokken gezet.
Hij was maar liefst drie seconden
sneller dan zijn naaste belager en
teammaat Jeremy van Horebeek en
de Brit Tommy Searl. Bij de start van
de eerste manche waren dan ook alle

ogen gericht op Herlings. Hij vloog
als eerste het bos in, maar het was
Van Horebeek die er als eerste weer
uit kwam. In de eerste ronde kreeg
Herlings problemen met het voorwiel
van zijn fabrieks KTM en moest voor
een spoedreparatie de pits opzoeken.
Vanaf de laatste plaats en met meer
dan een ronde achterstand ging Her-
lings in de achtervolging. Halverwege
de race had hij zich weer opgewerkt
naar een twintigste plaats. Vooraan

ging de strijd op dat moment tus-
sen de twee Belgen van Horebeek en
Roelants. Van Horebeek had tot de
laatste ronde soeverein de koppositie,
maar moest deze door een stuurfout
overdoen aan Joel Roelants. Derde
werd een zeer goed rijdende Glenn
Coldenhof. Herlings passeerde uitein-
delijk als zesde de finish.

In de tweede manche stond er geen
maat op de ontketende Herlings.
Hij leidde van start tot finish en had
op de eindstreep bijna een minuut
voorsprong op de tweede man Joel
Roelants. Glenn Coldenhof werd ook
in deze manche als derde afgevlagd.
Jeremy van Horebeek en de Brit
Tommy Searl moesten door machine-
pech vroegtijdig het rennerskwartier
opzoeken. Erik Eggens uit Lichten-
voorde deed met twee vijfde plaatsen
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200. 7255 ZJ Hengelo (Gld)
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fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur (telefonisch tot 17.00 uur).
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur

(telefonisch tot 17.00 uur).
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen
wij u eerst een afspraak te maken.

Wij kunnen u hierbij beter van dienst

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13100777
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Voorlichting/
communicatie en promotie, Dualisering,

Publiekszaken (dienstverlening).
Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,

Financien en belastingen, Afval en milieu,

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie

plattelandsontwikkeling, Recreatie en

toerisme

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur),

Wegen en groen, Verkeer en vervoer,

Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine Steff ens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisatie.

Volksgezondheid, Regiozaken

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
'Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie' is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel .(0575)750250
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.

Kom 24 maart gratis compost ophalen!
Vorig jaar werd in onze gemeente
maar liefst ruim zes miljoen kilo
groente-, fruit- en tuinresten (GFT)
ingezameld, gemiddeld 173 kilo per
inwoner. Het apart houden van uw
GFT is waardevol: er wordt namelijk
groene energie en compost van
gemaakt. Om u te bedanken voor het
scheiden van uw GFT, organiseren
de gemeente en Berkel Milieu op
24 maart a.s. weer een speciale
Compostdag.

Compost is een natuurlijke bodem-
verbeteraar die de groei van de bloe-
men en planten in uw (moes)tuin en
bloembakken stimuleert. Op de Com-
postdag kunt u op één van de locaties
in onze gemeente maximaal vijf zak-
ken met 20 liter GFT-compost gratis
ophalen. De actie vindt plaats van

10.00 tot 1 A.00 uur en vertoon van uw
afvalpas is verplicht. Er geldt op=op.
De Compostdag wordt mede mogelijk
gemaakt door de inzet van tal van
vrijwilligers van verenigingen en
scholen. U kunt terecht op de volgende
locaties:
• Hengelo (Gld): Gemeentewerf,

Hoek Zelhemseweg/Molenenk
• Hoog-Keppel: Plein voor de kerk,

Burg. Van Panhuysbrink 1
• Steenderen: Sporthal Het Hooge

Wessel, Pr. Bernhardlaan 3
• Vorden: Groendepot, Het Hoge 65
• Zelhem: Gemeentewerf, Kampweg 2

Meer informatie over de Compostdag
leest u op www.berkelmilieu.nl en
www.afvalvrij.nl en de speciale
afvalpagina volgende week in Contact.

De Compostdag was in 2011 een groot succes. Komt u op 24 maart ook?

Vragen over de gemeentelijke belastingaanslag?
Onlangs kreeg u het aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen en de WOZ-beschikking 2012 in de bus.
Hierin staan de bedragen die voor u van toepassing
zijn. Bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting
woningen, de afvalstoffen- en rioolheffing. De aan-
slagen grafrechten, forensenbelasting en reini-
gingrecht staan niet op deze gecombineerde belas-
tingaanslag. Deze kreeg u, als deze voor u van
toepassing zijn, afzonderlijk toegestuurd. Het is
natuurlijk goed mogelijk dat u vragen heeft over
de aanslag. U kunt dan op verschillende manieren
bij ons terecht.

Veel vragen en antwoorden hebben wij voor u op
een rij gezet op www.bronckhorst.nl en in de belas-
tinggids die u bij de aanslag kreeg. In de gids en
op de site vindt u o.a. ook een machtigingskaart/-
formulier voor automatische incasso (gespreide
betaling is daarbij mogelijk) en in de gids een aan-
vraagkaart voor kwijtschelding. Staat uw vraag er
niet bij? Stuur een e-mail: info@bronckhorst.nl.
U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen, via ons
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50!

Een vraag lichten wij nog eens extra toe:
Wat is de relatie tussen de WOZ-waarde en
de hoogte van de aanslag OZB (onroerende
zaakbelasting)
Eind 2011 stelde de gemeenteraad bij de behande-
ling van de begroting 2012 vast welke opbrengst de
gemeente wenst te halen voor de OZB-belastingen.
Dit is bepaald op ruim 5,2 miljoen. De OZB-lasten
komen voor rekening van de eigenaren van woningen,
en de eigenaren en gebruikers van niet-woningen
(bedrijven). Echter in het Coalitieakkoord hebben
CDA en WD voor de periode 2010-201A besloten dat
de jaarlijkse inflatiestijging van de OZB-opbrengst
van de eigenaren van woningen (1,5% in 2012)
betaald wordt door de eigenaren en gebruikers van
de niet-woningen (de bedrijven). Om de gewenste
opbrengst OZB voor eigenaren van de woningen te
realiseren bij dalende woningprijzen, met gemiddeld
genomen lagere WOZ-waarden, moet het woning-
tarief toch licht stijgen. De WOZ-waarden van de
niet-woningen zijn in vergelijking met vorig jaar
in het algemeen gelijk gebleven. Kort samengevat
houdt dit in dat er een directe relatie is tussen de
gewenste OZB-opbrengst 2012, de gezamenlijke
WOZ-waarden en de OZB-tarieven. De jaarlijkse
OZB-aanslag hoeft dus niet per se mee te bewegen
met de stijging of daling van de WOZ-waarde van
een pand. Door de lichte stijging van de OZB-tarie-
ven kan de OZB-aanslag 2012 hoger uitvallen dan
in 2011.

Bezwaar maken
Heeft u de aanslag en de WOZ-beschikking door-
genomen en bent u het met een bepaald bedrag
niet eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Dit kan volledig digitaal (als u via DigiD ingelogd

bent, niet via e-mail!) of schriftelijk. Wij raden u
aan ons eerst te bellen, zodat we een en ander nog
even door kunnen nemen en waar nodig uitleggen.
U kunt ook een afspraak met ons maken om langs
te komen voor een antwoord op uw vragen. Voor-
deel is dat wij u dan wat uitgebreider uitleg kunnen
geven over uw belastingaanslag. U-kunt met een
afspraak bij ons terecht op werkdagen (maandag
t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur.

'MIJN belastingen'
In 'MIJN loket' op www.bronckhorst.nl vindt u
'MIJN belastingen'. Hier kunt u met uw DigiD
uw eigen dossier 'gemeentelijke belastingen'
digitaal inzien. U vindt hier o.a. uw aanslag en
taxatieverslag.

kijkje nemen bij Boomfee* i
Op 2 J maart a.s. vieren we ook in Bronckhorst weer nationale Boomfeestdag.
Het thema van dit jaar is 'Bomen (be)leven'. Het doel is kinderen kennis en
respect voor bomen in hun directe leefomgeving bij te brengen, door ze te
leren dat bomen een belangrijk element zijn in de natuur. We kiezen voor
het laten planten van eigen bomen door de kinderen, omdat bomen dan nog
sterker tot de verbeelding spreken. Dit jaar zijn we te gast bij staalfabriek
Staja in Hengelo aan de Molenenk. De uitbreiding van deze fabriek wordt
landschappelijk ingepast en daar helpen we tijdens de Boomfeestdag aan
mee. Maar liefst 20 Bronckhorster basisscholen doen mee met in totaal
ruim 520 kinderen uit de groepen 7 en 8! Zij gaan samen 3.500 stuks bos-
plantsoen planten. Een uitdagende klus. Boomfeestdag is een leuk festijn
en natuurlijk bent u van harte welkom een kijkje te komen nemen, om 10 uur
aan de Molenenk. Vanwege de verkeersveiligheid sluiten we de Zelhemseweg,
tussen de Molenenk en de Kroezerijweg, van 08.00 tot 13.00 uur af.



Zwemseizoen 2012 start in april
Neem een frisse duik in de Bronckhorster zwembaden!
De gemeentelijke zwembaden in Bronckhorst gaan weer open in april. Het
Burg. Kruijffbad in Steenderen op 14 april en het Elderink in Hengelo (Gld) op
28 april. U kunt voor het zomerseizoen een abonnement bij uw basiszwembad
bestellen die toegang geeft tot de gemeentelijke openluchtzwembaden én het
Hessenbad in Hoog-Keppel (open 13 april) en In de Dennen in Vorden (open 29
april).

Naast de zwemlessen bieden de
zwembaden ook diverse andere wa-
teractiviteiten aan, zoals snorkelen,
survival zwemmen, aquaKidsFun,
aqua-fitness, disco-zwemmen en de
zwemAdaagse. Kijk op de www.
bronckhorst.nl voor het ruime aanbod
per zwembad.

Voorverkoop zwemabonnementen
2012
Met het zwemseizoen in aantocht
kunt u uw zwemabonnement weer
voordelig aanschaffen in de voorver-
koop. U bespaart dan bijna 20% op de
geldende prijs bij normale verkoop. U
kunt tot en met 1 april a.s. van dit
voordeel profiteren door uw zwem-
abonnement direct op onze website
aan te vragen en te betalen: www.
bronckhorst.nl -»Infobalie -> Digitaal
loket -* Zwemabonnement en zwem-
lessen. Eventueel kunt u het aan-
vraagformulier daar ooR downloaden,
invullen en opsturen. De formulieren
liggen ook bij de sporthallen in Steen-
deren, Hoog-Keppel en Hengelo en in
het gemeentehuis in Hengelo. Voor
het aanvraagformulier van het zwem-
bad in Vorden verwijzen wij u naar
www.zwembad-indedennen.nl. Met
het opsturen van het formulier mach-
tigt u de gemeente het abonnements-
geld eenmalig van uw rekening af te
schrijven. Helaas kunnen wij onvolle-

dig ingevulde formulieren of formu-
lieren die na 1 april 2012 binnenko-
men, niet in behandeling nemen.

Verlengen of wijzigen toegangspas
Bent u in het bezit van een toegangs-
pas van vorig jaar en vraagt u nu een
nieuw abonnement aan, dan verlen-
gen wij uw pasje. Naast het invullen/
opsturen van het formulier hoeft u
niets meer te doen. Ook als u uw
abonnementsvorm van vorig jaar wilt
omzetten naar een ander abonne-
mentsoort, hoeft u naast het verzen-
den van het formulier niets te doen.
Het abonnement zetten we om en
wordt verlengd en u heeft met uw
pasje weer toegang tot de zwemba-
den.

Nieuw abonnement
Schaft u nu een abonnement aan en
bent u nog niet in het bezit van een
pasje? Uw gegevens worden dan in
ons systeem gezet en u kunt bij uw
eerste bezoek aan uw basiszwembad
bij de kassa een pasje laten maken,
met daarop een pasfoto die wij van u
maken. Bij een gezinsabonnement
maken wij van elk gezinslid een foto.

Tarieven zwemabonnementen

Volwassen dagkaart
Jeugd dagkaart
Avondzwemmen v.a. 18.00 uur
Volwassen abonnement
Jeugd abonnement
Abonnement 65+
Gezinsabonnement
Volwassen 10 badenkaart
Jeugd 10 badenkaart
Zwemleskaart (abonnement verplicht)

Nieuw pasje nodig?
Is uw oude pas aan vervanging toe
dan kunt u na opening aan de kassa
van het zwembad een nieuwe pas
aanvragen.

Opgave en vooruitbetaling zwem-
lessen
Voor het nemen van zwemles in één
van de gemeentelijke baden is een
zwemabonnement verplicht. De
zwemles moet bij de opgave vooraf
worden betaald. Alle baden bieden
zwemlessen aan. Deskundige zwem-
onderwijzers leren de zwemvaardig-
heden aan jong en oud. Meerdere ke-
ren per week geven zij zwemlessen.
Voor informatie over de zwemlessen
kunt u contact opnemen met het per-
soneel van het desbetreffende zwem-
bad of kijk op www.bronckhorst.nl.

De opgave en betaling voor het Burg.
Kruijffbad en het Elderink gaat op de-
zelfde wijze als bij de aanvraag van
een zwemabonnement. Voor opgave
van zwemles voor het Hessenbad en
In de Dennen kijk op hun website.

Meer informatie
over de ge-
meentelijke
zwembaden
vindt u op www.
bronckhorst.nl
of scan deQR-
code.
Over het Hessenbad vindt u informa-
tie op www.hessenbad.nl en over In
de Dennen op www.zwembad-inde-
dennen.nl.

Normaal
€4,00
€3,00
€2.50
€61,00
€42,00
€51,00
€139,00
€36,00
€27,00
€65.00*"

Voorverkoop

€51,00
€36,00
€43,00
€118,00

Volwassen: vanaf 18 jaar, Jeugd: 3 t/m 17 jaar, Kinderen t/m 2 jaar gratis toegang

*** Voor de zwemlessen in het Hessenbad en In de Dennen gelden andere ta-
rieven, kijk op www.hessenbad.nl of www.zwembad-indedennen.nl.

Informatie openluchtbaden Bronckhorst 2012
Afwijkende openingstijden
De gemeentelijke zwembaden zijn op Koninginnedag
30 april gesloten. Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn
de baden geopend als op zondag. Op zondag 10 juni is het
Elderink de gehele dag gesloten i.v.m de triathlon. Voor
afwijkende openingstijden van het Hessenbad verwijzen
wij u naar www.hessenbad.nl en voor In de Dennen naar
www.zwembad-indedennen.nl.

Openingstijden recreatief zwemmen
Burg. Kruijffbad, Prins Bernhardlaan 3, Steenderen,
tel.(0575)750583
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie

open van 13.00-20.00 u
dinsdag 9.00 -17.00 u en 19.00 - 20.30 u
woensdag 9.00-17.00 u
donderdag 9.00 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
vrijdag 9.00 - 17.00 u en 19.00 - 20.30 u
zaterdag 10.00-17.00 u
zondag 10.00-17.00 u

Het Elderink, Elderinkweg 1, Hengelo (Gld),
tel.(0575)750581
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie

open van 13.00-20.00 u
dinsdag 7.00 -17.00 u en 18.30 - 20.00 u

woensdag 7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
donderdag 7.00 - 20.00 u
vrijdag 7.00 -17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00-17.00 u
zondag 10.00-17.00 u

Hessenbad, Monumentenweg 32, Hoog-Keppel,
tel. (0314)381346
maandag 7.00-9.00 u en 11.30-18.00 u
dinsdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 21.00 u
woensdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 -18.00 u
donderdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 21.00 u
vrijdag 7.00 - 9.00 u en 11.30 - 18.00 u
zaterdag 11.00-18.00 u
zondag 11.00-18.00 u

In de Dennen, Oude Zutphenseweg 7, Vorden,
tel.(0575)551203
maandag 13.00-20.00 u
dinsdag 7.00-20.00 u
woensdag 7.00-20.00 u
donderdag 7.00-20.00 u
vrijdag 7.00-20.00 u
zaterdag 12.00-17.00 u
zondag 12.00-17.00 u

Aanvraagformulier zwemabonnement 201 2
(in de voorverkoop t/m 1 april 2012)

De kosten voor de zwemabonnementen kunt u alleen via machtiging vol-
doen, deze worden dan vooraf door de gemeente geïnd.
Uw 'basis' zwembad is:
D Het Elderink (Hengelo)
Q Burg. Kruijffbad (Steenderen)
Q Hessenbad (Hoog-Keppel)

1 Gewenst abonnement:
l Q Volwassen abonnement (vanaf 18 jaar) € 51,00
l n Jeugd abonnement (3 t/m 17 jaar) € 36,00
l D 65+ abonnement € 43,00
l D Gezinsabonnement (*) €118,00
l (*) Inclusief partner en thuiswonende kinderen
l

l Aanvrager (gezins)abonnement of houder individueel abonnement:
l

l Achternaam Voorletter
l Roepnaam ......................................................................... Geb. datum ..........................
l Adres ........ Postcode
l Woonplaats ............................... Telefoon ...............................................................................
l E-mailadres ..........................................
l

l Bij de aanvraag van een gezinsabonnement dienen ook de gegevens van
l de overige gezinsleden te worden ingevuld:
l
l (Roep)naam partner Geb. datum
l (Roep)naam kind 1 ....................................... Geb. datum
l (Roep)naam kind 2 Geb. datum
l (Roep)naam kind 3 Geb. datum
l (Roep)naam kind 4 ........... Geb. datum ...........................................

l

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het zwemlesgeld
af te schrijven van Rekeningnummer
Bedrag € Op naam van
Datum Handtekening

Het bedrag wordt rond 15 april 2012 afgeschreven van uw rekening (er is
geen recht van terugboeking). Let op! Een niet volledig ingevuld of niet on-
dertekend formulier kan niet in behandeling worden genomen!

l Stuurt u dit formulier vóór 1 april 2012 naar:
l Gemeente Bronckhorst
l Postbus 200
l 7255 ZJ Hengelo (Gld)
l U kunt het formulier ook scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl

Aanvraagformulier zwemlessen jeugd 2012
Om deel te kunnen nemen aan zwemlessen moet uw kind op 1 maart 2012
minimaal 5 jaar zijn. Als een zwemlesgroep vol zit, komt uw kind op een
wachtlijst. Nadat alle groepen zijn ingedeeld, krijgt uw kind een oproep.

De kosten (€ 65,00) voor de zwemlessen kunt u alleen via machtiging vol-
doen, deze worden dan vooraf door de gemeente geïnd. Bij de eerste les ont-
vangt u het pasje voor de zwemlessen. Voor de zwemles is een abonne-
ment verplicht!

Naam zwembad:
] Het Elderink (Hengelo)

. Q Burg. Kruijffbad (Steenderen)

Aanvrager (gezins)abonnement of houder individueel abonnement:

Achternaam Voorletter
Roepnaam Geb. datum
Adres Postcode
Woonplaats Telefoon

Gewenste zwemles
Q Diploma A
D Diploma B
D Diploma C
Q Zwemvaardigheid
Q] Survival
Q Snorkelen
] AquaKidsFun (8 t/m 14 jaar)

In welke zwembaden mogelijk?
Beide baden
Beide baden
Beide baden
Burg. Kruiffbad (Steenderen)
Het Elderink (Hengelo)
Het Elderink (Hengelo)
Het Elderink (Hengelo).

Hierbij machtig ik de gemeente Bronckhorst om éénmalig het zwemlesgeld
af te schrijven van Rekeningnummer
Bedrag € Op naam van
Datum Handtekening

Het bedrag wordt rond 15 april 2012 afgeschreven van uw rekening (er is
geen recht van terugboeking). Let op! Een niet volledig ingevuld of niet on-
dertekend formulier kan niet in behandeling worden genomen!

Stuurt u dit formulier vóór 1 april 2012 naar:
Gemeente Bronckhorst
Postbus 200
7255 ZJ Hengelo (Gld)
U kunt het formulier ook scannen en mailen aan: info@bronckhorst.nl



Regionaal woonwensen- en leefbaarheidsonderzoek van start
dat voor het wonen in de Achterhoek?
Hoe ziet u dat, waar heeft u behoefte
aan in de toekomst? Uw mening is
voor ons belangrijk. Ontvangt u een
uitnodiging om mee te doen aan het
onderzoek, dan hoop ik van harte dat
u tijd wilt vrijmaken voor het beant-
woorden van de vragen. Namens de
gemeente Bronckhorst: alvast mijn
dank voor de te nemen moeite!"

Medio maart start een groot onder-
zoek naar de woonwensen voor de
toekomst en de huidige leefbaarheid
in onze regio. Het onderzoek vindt
plaats in alle gemeenten in de
Achterhoek en wordt samen met de
woningcorporaties uitgevoerd. De
Rijksuniversiteit Groningen doet het
onderzoek. Met de uitkomsten kan
de gemeente nog beter beslissingen
nemen over het wonen in de toekomst.
Waar en hoe bouwen we nieuwe
woningen? Welke aanpassingen van
de bestaande woningen zijn nodig in
verband met de vergrijzing van de
bevolking? Welke wensen hebben
starters op de woningmarkt?

Via een steekproef selecteren we
inwoners uit verschillende leeftijds-
groepen, die we benaderen om deel

te nemen aan het onderzoek. Deze
mensen krijgen in maart een brief
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Daarin staat een uitnodiging om
een aantal vragen te beantwoorden.
Dat kan eenvoudig via internet.
Deelnemers, die binnen vier weken
de vragenlijst invullen, maken kans
op een VVV-bon van € 50,-.

Arno Spekschoor, wethouder Ruimte-
lijke ordening en volkshuisvesting:
"Beleid maken doen we niet zomaar.
We willen nu en in de toekomst een
gemeente zijn waar het prettig
wonen, werken en recreëren is.
Dat geldt ook voor de gemeenten om
ons heen. We weten dat de samen-
stelling van de bevolking verandert
(meer ouderen, minder jongeren) en
het aantal inwoners daalt. Wat betekent

Resultaten
Eind 2012 staan de resultaten van
het onderzoek op de agenda van de
gemeenteraad. Heeft u vragen over
het onderzoek, neemt u dan contact
met ons op via het centraal telefoon-
nummer (0575) 7502 50.

Twitterspreekuur met b en w
Stel b en w vragen via twitter, iedere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!

Wethouder Paul Seesing is verant-
woordelijk voor sport, cultuur, wegen
en verkeer, groen en werk, inkomen
en zorg. Heeft u een vraag aan de
wethouder over iets wat speelt in de
gemeente en onder zijn verantwoor-
delijkheid valt? Bijvoorbeeld over hoe
de gemeente met sportaccommoda-
ties en het openbaar groen omgaat,
met veiligheid op wegen en met men-
sen die hun baan verliezen en voor
een uitkering bij ons terecht komen?
Dit kan door een afspraak met hem
te maken, maar het kan ook op een
modernere manier: via het twitter-
spreekuur! ledere dinsdag (tussen
de middag) houden, om de beurt,
de burgemeester en de wethouders
een twitterspreekuur om vragen te

beantwoorden die over hun vakgebied
gaan. We kondigen dit aan via onze
twitteraccount (@gem_bronckhorst),
www.bronckhorst.nl en zo nu en dan
de gemeentepagina's in Contact.
Nog een reden om ons te volgen via
twitter! Het eerstvolgende spreekuur
is met wethouder Seesing op dinsdag
20 maart a.s. tussen 12.30 en 13.00
uur. U kunt hem een vraag stellen
door de hashtag tfvraagbronckhorst
te gebruiken. We gaan dan graag met
u in twittergesprek!

Twitter met ons tijdens het
twitterspreekuur iedere dinsdag
tussen 12.30 en 13.00 uur via
ttvraagbronckhorst!

Grote Gelderse verkeerscampagne
tegen te hard rijden
Verkeerspsycholoog:
'Opschieten door harder rijden is illusie'

Er zijn verschillende redenen en
oorzaken waardoor sommige men-
sen harder rijden dan veilig is of is
toegestaan. Eén ervan is tijdwinst.
Maar dat is een hardnekkige illusie,
zegt verkeerspsycholoog Cees Wil-
dervanck: "Het blijkt datje met har-
der rijden nauwelijks iets opschiet.

Proefjes in het kader van de discus-
sie over de 130 km limiet toonden
dat nog weer eens aan. Hoe dat
komt? Wel, ook al lukt het je om op
een rustig stuk een behoorlijke
voorsprong te halen, op een gege-
ven moment hang je toch weer
achter een langzamer rijdende
voorligger. Of sta je bij een stoplicht.
Daardoor raak je je tijdwinst al
gauw weer kwijt. En dan zeggen
tevreden medeweggebruikers: 'Ik
werd vanmorgen meteen rotgang .
ingehaald door zo'n snelle jongen,
maar mooi dat ik bij de volgende
stoplichten weer achter hem stond!'
Gelukkig zijn die relaxte, tevreden
weggebruikers verreweg in de
meerderheid."

Maar je gevoel...
Maar daarmee is nog niet verklaard
waarom sommige mensen toch zo'n
haast lijken te hebben. Wildervanck:
"Dat is een kwestie van gevoel.
Je hebt het gevoel dat je wél lekker
opschiet, het gevoel dat je tijdwinst
boekt, het gevoel datje in elk geval

je best hebt gedaan om op tijd te
komen voor je afspraak. Wie loopt
er nu niet een stapje harder als 'ie
haast heeft!"

Lekker rustig...
Als u de neiging hebt om te hard
te rijden, probeer dan even na te
denken. U schiet er niks mee op.
En vooral: de meeste mensen houden
een veilige snelheid aan, komen een
stuk fitter en ontspannener aan, en
hebben een hogere korting op hun
verzekering. O ja, en vervuilen het
milieu minder. Maar dat merk je
later pas. Past u zich dus ook aan
bij de meerderheid. Dat kan niet
moeilijk zijn. Wildervanck: "Je aan-
passen aan het overige verkeer is
de meestgenoemde verklaring die
mensen geven voor de snelheid
waarmee ze rijden!"

Controles
En voor wie door het voorgaande
nog niet is overtuigd: vanaf
19 maart a.s. controleert de politie
in het kader van de landelijke snel-
heidscampagne nog meer op snel-
heid dan anders! Meer weten?
Kijk op de website
van het Regionaal
Orgaan Verkeers-
veiligheid Gelder-
land www.rovg.nl
of scande
QR-code.

Achterhoek bundelt krachten voor 'mega-operatie' op sociaal gebied
De komende jaren krijgen gemeenten grote
veranderingen op sociaal gebied voor de
kiezen. De Wet Werken naar Vermogen komt
eraan, gemeenten worden verantwoordelijk
voor de Jeugdzorg en de AWBZ gaat veranderen.
De acht Achterhoekse gemeenten hebben
besloten om deze operatie samen op te pakken.
Met als uitgangspunt: kennis bundelen,
voorde beste kwaliteit.

Gemeenten staan aan de vooravond van de
grootste operatie die we in Nederland in de
afgelopen twintig jaar op sociaal gebied
hebben gehad. Dit kunnen we als afzonderlijke
gemeenten niet alleen doen en dat wi'llen we
ook niet. In 2013 wordt de nieuwe Wet Werken
Naar Vermogen geïntroduceerd, naar ver-
wachting worden omstreeks dezelfde periode
enkele onderdelen uit de AWBZ overgeheveld
naar de gemeenten en in 2015 volgt de decen-
tralisatie van de Jeugdzorg. Gemeenten
krijgen de eindverantwoordelijkheid voor het
realiseren van de doelen, de resultaten en de
financiën.

Kansen
Hoewel ook de acht Achterhoekse gemeenten
zich zorgen maken of er wel voldoende midde-
len beschikbaar komen voor deze nieuwe
taken, zien de gemeenten de veranderingen
ook als kans. Zo willen we de mogelijkheid

benutten om de verschillende wet- en regel-
geving minder ingewikkeld te maken en
dichter bij inwoners te organiseren. Het liefst
zien de gemeenten dat inwoners straks niet
merken dat het om verschillende maatregelen
gaat. Volgens ons hebben individuen en
gezinnen baat bij een integrale aanpak van hun
probleem. Het is voor hen belangrijk dat we
dit goed regelen en dat zien we als een grote
uitdaging.

Kostenbesparing
We hopen dat de bundeling van krachten
ook kosten bespaart. Er gaan geen middelen
verloren, doordat we bijvoorbeeld allemaal
een aparte aanbesteding moeten houden voor
begeleiding. Het doel is dat zoveel mogelijk
middelen op efficiënte en effectieve wijze
daadwerkelijk naar de directe zorg gaan.

Ruimte voor lokale keuzes
Uitgangspunt van de samenwerking is de
beschikbare kennis zo goed mogelijk te bunde-
len. Het is wel de bedoeling dat er ruimte blijft
voor lokale keuzes, ledere gemeente blijft zelf
verantwoordelijk voor de keuzes die ze maakt
en voor de uiteindelijke uitvoering. Ze gaan
ook zelf aan tafel met betrokken partners in
bijvoorbeeld zorg en welzijn. De samenwerking
betreft vooral de uitwerking van beleid en
de lobby richting Den Haag en provincie.



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons
centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van trekkertrekwedstrijden

en feestavonden, 5 t/m 19 mei 2012, buurtvereniging Oosterwijk
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. rommelmarkt, diverse data in 2012,

Ronny Leunk
• Hengelo (Gld), Varsselseweg nabij de Varsselse molen, meerdaagse toertocht voor oude motoren,

feestavonden met live-muziek, 24 augustus van 18.00 tot 00.00 uur, 25 augustus van 08.00 tot
00.00'uur en 26 augustus 2012 van 08.00 tot 19.00 uur, Hamove

• Kranenburg, Eikenlaan 23,8 april 2012, paasvuur met live muziek in feesttent van 20.00 tot 02.00 uur,
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet van 20.00 tot 01.30 uur, instellen stopverbod aan de Eikenlaan
tussen huisnr. 21 en 26 van 20.00 tot 02.00 uur, stichting C.C.K.

• Vorden, kasteelweide Horsterkamp, midzomerfeest met tentfeest en live muziek, familiemiddag
met animaties, vertier en live muziek, 23 juni van 20.00 tot 01.30 uur en 24 juni van 14.00 tot
19.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 23 juni van 20.00 tot 01.15 uur en 24 juni 2012
van 14.00 tot 19.00 uur, stichting evenementen Vorden

• Vorden, avondwandelvierdaagse met start en finish bij sporthal 't Jebbink, 11 t/m 14 juni 2012,
stichting avondwandelvierdaagse Vorden

• Vorden, nabij Dorpsstraat 24, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Koninginnedag,
28 en 30 april 2012, hotel/restaurant Bakker

• Vorden, sporthal 't Jebbink, rommelmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet voor 11 maart, 9 april, 22 mei,
2 september, 7 oktober, 4 november, 16 december 2012 van 10.00 tot 16.00 uur, Ronny Leunk

• Zelhem, Korenweg, tussen de Kampweg en de Velswijkweg, instellen stopverbod beide zijden
van de weg i.v.m. ONK trial, 31 maart en 1 april 2012, ZAMC

• Zelhem, perceel nabij Hogeveldweg 4, trekkertrek wedstrijden en feestavonden, ontheffing art. 35
Drank- en Horecawet, 26 mei van 15.00 tot 01.30 uur en 27 mei van 09.00 tot 01.30 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 26 en 27 mei 2012, buurtvereniging Oosterwijk

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

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 1 maart 2012:
• Baak, Pastoor Bouwhuisstraat 33, kappen boom
• Vorden, Burg. Galleestraat 6A en 6B, bouwen berging
Ontvangen op 2 maart 2012:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 2, veranderen ligboxenstal
Ontvangen op 5 maart 2012:
• Halle, Halle-Nijmanweg 1, slopen kippenhok
Ontvangen op 6 maart 2012:
• Steenderen, Eekstraat 3, interne verbouwing woning
• Zelhem, Schooltinkweg 7, bouwen geitenstal
Ontvangen op 7 maart 2012:
• Vorden, Larenseweg 7, vergroten woning met een kantoorruimte
Ontvangen op 8 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 23, aanleggen uitrit

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 16 januari 2012:
• Halle, Halseweg 44, slopen 3 schuren
Ontvangen op 17 februari 2012:
• Zelhem, Schooltinkweg 7, bouwen potstal
Ontvangen op 18 december 2011:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 34, bouwen dakkapel

Buiten behandeling gelaten en ingetrokken aanvraag
Ontvangen op 9 januari 2012:
• Halle, Halle-Nijmanweg 7, veranderen woning, slopen 2 schuren, kappen 2 bomen en tijdelijk

plaatsen stacaravan

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager
nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen
op deze gemeentepagina's. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 2 maart 2012:
• Baak, Wichmondseweg nabij Huize Baak, tentfeest i.v.m. Achterhoeks Lente Feest, 17 maart 2012

van 21.00 tot 01.30 uur, horeca combinatie Baak _ .
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Achterhoeks Lente Feest, 2 t/m 18 maart 2012, D6S16 ÏT\ ÏTI ing S plannen

horeca combinatie Baak
Afgegeven op 6 maart 2012:
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, Zelhemseweg, concours hippique, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,

2 en 3 juni 2012, rijvereniging De Bosruiters
• Hengelo (Gld), Koninginnedag, diverse locaties in centrum, optocht, aubade, kindervrijmarkt en

kinderspelen, 30 april 2012 van 09.00 tot 18.00 uur, oranjecomité Hengelo (Gld)
Afgegeven op 7 maart 2012:
• Zelhem, centrum, voorjaars open zondag/kofferbakmarkt, 10.00 tot 17.00 uur, Bedrijvig en

ondernemend Zelhem

Verzonden op 6 maart 2012:
• Drempt, Rijksweg 1 5A en 15B, wijzigen hekwerk
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 2, kappen populier
• Vorden, Nieuwstad 28, gedeeltelijk veranderen/vernieuwen woning
Verzonden op 8 maart 2012:
• Steenderen, Meidoornstraat 30, vergroten woning
• Vierakker, Boshuisweg 8, plaatsen dakkapel
• Vorden, Deldenseweg 7A, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Keijenborgseweg 17, kappen 2 populieren

Verlengen beslistermijn
Verzonden op 7 maart 2012:
• Halle, Halseweg 44, aanleggen uitrit, de reden van verlenging is het vragen van nader advies,

nieuwe beslisdatum uiterlijk 23 april 2012

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de open dag van de Hamove is de Veldermansweg van 08.00 tot 17.00 uur

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de viering van Koninginnedag op 30 april 2012 zijn de Spalstraat. tussen

de Ruurloseweg en het lekink, Kerkstraat, Beukenlaan en de parkeerplaatsen bij de-Spannevogel,
museum 40-45 en aan de Kerkstraat van 09.00 tot 18.00 afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer is een omleidingsroute ingesteld
via de Rondweg, de Vordenseweg en de Heurne van 09.00 tot 18.00 uur. Verder geldt een stop-
verbod op de Beukenlaan, Karspel, tussen Sarinkkamp en de Ruurloseweg, en de Spalstraat van
29 april 18.00 uur t/m 30 april 2012 18.00 uur

• Keijenborg, tijdens de viering van Koninginnedag op 30 april 2012 is de Pastoor Thuisstraat.
tussen de Geltinkweg en de Sint Jansstraat, van 10.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de open zondag en de kofferbakmarkt zijn de Markt, Smidsstraat, Stationsstraat,
Doetinchemseweg, tussen de Prinses Irenestraat en de Markt, Kerkweg en de parkeerplaats
aan het Stationsplein op 25 maart 2012 van 09.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen,
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
• Steenderen, Covikseweg 7, slopen biggenbungalows, bouwen varkensstal en uitbreiden aantal

dierplaatsen

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd. De stukken liggen van 15 maart
t/m 25 april 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden
bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de

ontwerpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het

besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende
kosten verwijzen wij u naarwww.bronckhorst.nl.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 2 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 13, kappen es
• Vorden, Ganzesteeg 7, slopen schuurtje
• Zelhem, Klaverdijk 1 A, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 5 maart 2012:
• Zelhem, Zevenweg 1, kappen notenboom

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied; Lankhorsterstraat 21 Hengelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; Lankhorsterstraat 21 Hengelo' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 15 maart t/m 25 april 2012 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van agrarisch naar zorg op het perceel
Lankhorsterstraat 21 in Hengelo (Gld). Ten behoeve van een woon-werkgemeenschap worden bij
de bestaande bedrijfswoning en in een zorggebouw zorgeenheden gerealiseerd. Een schuur wordt
herbestemd tot houtwerkplaats voor dagbesteding. De bestaande minicamping van 30 kampeer-
plaatsen en recreatieruimte blijven ongewijzigd. Voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt
en het geheel wordt landschappelijk ingepast.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NLIMR0.1876.BP00990-V001.

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00990-/NL.IMRO.1876.BP00990-V001

• digitaal via www.bronckhorst.nl -* Infobalie » Ruimtelijke plannen.



Openbare bekendmakingen - vervolg

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied; Varsselseweg 35 Hengelo'
Het Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied; Varsselseweg 35 Hengelo' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 15 maart t/m 25 april 2012 tijdens openingstijden voor een ieder.ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ->
Infobalie -»Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarisch bedrijf naar wonen. Er worden
twee stallen gesloopt en ter vervanging mag er een extra vrijstaande woning worden gebouwd.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied; Almenseweg 56 Vorden' is op 16 februari 2012 onherroepelijk
geworden. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de agrarische percelen naar natuur
rondom het perceel Almenseweg 56 in Vorden.

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

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

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Verordeningen Wet werk en bijstand per 1 januari 2012
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 1 maart 2012 de volgende
verordeningen vastgesteld:
• de Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz
• de Toeslagen- en verlagingenverordening Wet werk en bijstand
• de Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand
• de Re-integratieverordening

De Verordening maatschappelijke participatie Wet werk en bijstand treedt in werking met ingang van
1 januari 2012. De Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ en Bbz, de Toeslagen- en verlagingen-
verordening Wet werk en bijstand en de Re-integratieverordening treden in werking met ingang van
de dag na deze publicatie.

Uitvoeringsregel Re-integratie
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 1 maart 2012 de Re-integratieverordening vastgesteld.
Dit betekent dat de Uitvoeringsregel re-integratie, zoals vastgesteld door b en w op 17 januari jl.,
gelijktijdig in werking treedt.

De verordeningen Wet werk en bijstand (2012) en de Uitvoeringsregel re-integratie liggen tijdens
onze openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen betaling
van de kopiekosten (leges) kunt u ze ook meenemen. U kunt de verordeningen ook (gratis) downloaden
via www.overheid.nl.

Aanbesteding nieuwbouw Ds. J.L. Piersonschool en obs Rozengaardsweide,
Hengelo (Gld)
De gemeente is bezig met de voorbereiding voor de nieuwbouw van de Ds. J.L. Piersonschool en
obs Rozengaardsweide in Hengelo (Gld). Voor de selectie van de partijen die in aanmerking komen
voor de werkzaamheden voeren we twee aanbestedingsprocedures, nl. voor de
• bpuwkundige werkzaamheden
• installatietechnische werkzaamheden
Op 8 maart jl. is de aankondiging gedaan op de Aanbestedingskalender. Partijen kunnen t/m 23 maart a.s.
(uiterlijk 10.00 uur) de selectieleidraad opvragen. Meer informatie: www.aanbestedingskalender.nl

PROFITEER IN FEBRUARI EN MAART VAN DE SCHERPE AANBIEDINGEN
EN NEEM EEN iPad MEE NAAR HUIS

BADKAMtHS EN KEUKENS

iPad KADO BIJ AANKOOP VAN EEN
COMPLETE BADKAMER OF KEUKEN

ACTIEKEUKEN

COMPLETE KEUKEN ALS
AFGEBEELD
LEVERBAAR IN 46 KLEUREN INCLUSIEF 5 APPARATEN

VOOR 6295,-INCL B™,

APPARATUUR

GRATIS MONTAGE BIJ LOSSE
INBOUW APPARATUUR

DEUREN

BIJ AANKOOP
VAN BINNEN-
DEUREN UIT
ONZE SHOW-
ROOM GRATIS
DEURBESLAG
KEUZE UIT 3 VERSCHIL-

LENDE MODELLEN RVS

DEURBESLAG.

TEGELS

GRATIS LIJM
& VOEGSEL
BIJ TEGELS
VANAF 40 M2

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES.

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN.

HCI. DOET JE HUIS GOED.

•BinnenHuisCenterSHCI
Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81 Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens en badkamers) Zevenaar Ampèrestra at 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

geveltechniek
aannemersbedrijf

WW BIEDEN WAT U ZOEKT!

Galerie met koffie- en theeschenkerij
De Burgerij,
Zutphenseweg 11, 7251 DG Vorden
Zie voor bijzondere arrangementen:
www.deburgerij-vorden.nl

T/m 1 april 201 2 duo-expositie keramiek van
Gea Hosper en schilderijen van Birgit Pederson.
Open: vr/za/zo: 1 3.00 17.00 uur. Toegang vrij.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



MA'
MOMENT

BELEEF HOE JE VOOR DE
SCHERPSTE PRIJS DE BESTE
KEUKEN EN SERVICE KRIJGT
Als u een keuken wilt kopen, kunt u via internet en social media overal

de prijzen vergelijken. Het gevolg is dat de hele keukenwereld meedoet

aan de aanbiedingenrace. Dat komt jammer genoeg de kwaliteit niet

altijd ten goede.Terwijl u toch op de eerste plaats een keuken wilt waar

u onbekommerd plezier aan beleeft. Daarom doen wij niet meer aan

keukenacties.Toch bieden we u elke dag prijzen die net zo scherp of nog

scherper zijn als die van onze collega's. Dat kan omdat we hele goede

afspraken hebben gemaakt met de fabrikanten. En omdat we onze prijzen

structureel tot op de naad hebben uitgekleed. Uw voordeel: scherpe lage

en transparante prijzen. U weet direct tot op de euro waar u aan toe bent.

En wij hoeven niette bezuinigen op kwaliteit en service.

Zo krijgt u de beste keuken voor de scherpste prijs. Sommigen ervaren

het als magie. Wij zien het als eerlijk en open met elkaar omgaan. Zoals

dat hoort anno 2012.

CS W-erkend

ONZE OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG 10.00 - 18.00 UUR
Dl T/M DO 09.00 - 18.00 UUR
VRIJDAG 09.00- 21.00 UUR
ZATERDAG 08.30 - 16.00 UUR

scheffer

GARANT^

SieMatic
Mmele SIEMENS

nacKer Pelgrim
ATAG

1 We voelden direct dat het goed zat.
Natuurlijk is de eerste indruk belangrijk. Wat
een showroom, geweldig. Maar het klikte
vooral toen we in gesprek kwamen. Geen
gladde praatjes, adviezen waar je wat aan
hebt, direct een duidelijke 3D-tekening en
een heldere prijs, zonder toeters of bellen, en
goed scherp ook.

Na de koop informeerden ze ons
regelmatig over de voortgang en de timing
van de montage. Je merkt aan alles dat ze met
je meedenken.

En nu, tja, nu beleven we onze eigen
Magie Moments in onze nieuwe keuken."

ZELHEM Gildenweg l Tel. (0314) 62 36 58

4 SHOWROOMKEUKENS
" unieke meeneemprijzen

Deze keukens moeten onze showroom
verlaten om plaats te maken voor de
nieuwe collectie.

Reageer snel, want weg is weoj

MAGIC MOMENTS

BIJ SCHEFFER KEUKENS IN ZELHEM

WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL
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VOORJAARSSHOW
Giant Twist Go Single

Van 1 5 tot en met

1 SMaart

Zondag open!

SIO, School voor Intuïtieve
Ontwikkeling organiseert

in april een workshop
VERANDERING & GROEI.

Vanaf september start weer
de opleiding: PSYCHO-

ENERGETISCH THERAPEUT.
Informatie: 0314-381084

www.siomariamajoor.nl

Elektrische fiets met 7 versnellingen en Lithium-ion

batterijen met actieradius tot 65km

Normaal 1799,-

Nu voor
Reserveren mogelijk voor levering in Maart.

Zolang de voorraad strekt!
April en Mei

Meer dan 300 elektrische en 1000 overjarige fietsen op voorraad met 20 tot 50% korting!

I Hengelosestraat l 4

WWW.FLUITTWEEWIELERS.NL !̂ £«;« ,,

v
l

TfUil en (A>in(
een

Bed & Breakrast
arrangement

GOTINK
T O T A A L I N S T A L L A T E U R INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA'S

Nu een complete badkamer
incl- montage en tegelwerk

- €8400,-
GENI VAN UW NI EUWE BADKAMER

Complete badkamer Bestaande uit:
Douchekabine met vlakke douchebak
Douchemengkraan & doucheset Hansgrohe
Badkamermeubel met spiegel en verlichting S- One
Wastafelkraan Hansgrohe
Wandcloset compleet Villeroy&Boch softclose
Handdoekradiator. 24 m2 Wand & 6 m2 Vloertegels
en Accessoires.

Gotink Installatie
Molenenkó

SANITIEM 7255 AX Hen9el°
Kif DOEN i SAMEN DOEN • UIEN OOtN ', 0575 - 46 52 58

F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

LOCATIE WIJNHOFSTRAAT

Donderdag 22 maart van 1730-2030

ONLANGS
GEPUBLICEERD

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen

Denken aan Weevers Grafimedia is dan een goede gedachte.

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld:

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ZORG & WELZIJN • HORECA, TOERISME & VOEDING * GRAFIMEDIA • INSTALECTRO
» BOUWEN, WONEN & INTERIEUR • HANDEL & ADMINISTRATIE - VOERTUIGENTECHNIEK

STEDELIJKMVAKCOLLEGEB
Wijnhofstraat 1, 7203 DVZUTPHEN - www.hetstedelijk-vakcollege.nl

dinsdag 20 en 27 maart
van 18.00 uur tot 20.00 uur
belastingspreekuur

Zelfstandig ondernemer of particulier?
Vragen over uw aangifte inkomstenbelasting
2011?

Het antwoord op uw vraag is dichterbij
dan u denkt. Loop daarom binnen bij ons
belastingspreekuur!

KHboschland
L^LJ accountants en adviseurs
Hengelosestraat 28, Hengelo (Gld.)
°575 " 46 13 91, www.boschland.nl
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Herwers Hyundai is Hyundai Excellent Dealer 2012

/os Herwers van Herwers Hyundai is Hyundai Excellent Dealer 2012. De Hyundai-dealer werd deze week extra in het zonnetje gezet door
Hans Kwaad (rechts), algemeen directeur van Hyundai-importeur Greenïb Car en verkoopdirecteur Peter Jorna (links).

Hengelo - Henvers Hyundai heeft de Hyundai Excellent Dealer Award
2012 in de wacht gesleept. Deze Hyundai-dealer voldoet daarmee aan
de strenge eisen van dit hoogste kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-
organisatie. De heer Herwers ontving de award deze week uit handen
van Hans Kwaad, Managing Director van Hyundai-importeur Greenib
Car b.v., en Sales Director Peter Jorna tijdens een feestelijke bijeen-
komst in Snow World in Landgraaf.

Nadat 2011 met een recordverkoop is
afgesloten, is Hyundai vol goede moed
aan het jaar 2012 begonnen. Dit jaar
staat immers in het teken van diver-
se nieuwe introducties. Deze maand
staat de nieuwe middenklasser van
Hyundai in de showroom, de Hyun-

dai i30. Hyundai heeft hoge verwach-
tingen van deze nieuwe auto. Daarna
volgen in rap tempo de introducties
van diverse andere modellen die aan
het succes van Hyundai zullen bijdra-
gen, zoals de Hyundai i20 facelift, de
wagonvariant van de Hyundai i30, de
Hyundai Veloster turbo, de Hyundai
Genesis Coupé en in het najaar de op-
volger van de Hyundai Santa Fe.

Daarnaast werkt Hyundai hard en vol
zelfvertrouwen om het succes van de
Hyundai ix35, de Hyundai ix20, de
Hyundai il O en de Hyundai i40 verder
uit te bouwen. Hyundai, dat het jaar
is begonnen als de op drie na grootste
autofabrikant ter wereld, manifes-
teert zich steeds nadrukkelijker als
een van de snelst groeiende automer-
ken van dit moment. Het succes van
Hyundai straalt natuurlijk vooral op
de Hyundai-dealers in Nederland af
- en in bijzonder op Excellent Dealer
Herwers Hyundai.

SERVICE VAN HOOG NIVEAU
De heer Herwers is dan ook bijzonder
trots op de Hyundai Excellent Award
2012. 'Wij zorgen er nauwgezet voor
dat onze service van hoog niveau is
en ook blijft. Want een goede relatie
met de klant is van levensbelang',
vertelt De heer Herwers, die zeer blij
is met het behaalde resultaat en de
bijbehorende award. 'Alleen door een
goede band met de klant kun je mis-
verstanden voorkomen en zorgen dat
hij of zij tevreden de showroom ver-
laat. Het is dus de sleutel tot succes.'

'Bovendien hebben we in onze regio
een heel goede naam en reputatie',

vervolgt de heer Herwers. 'Iedereen
die Herwers Hyundai kent, weet dat
klanttevredenheid, een goede service
en maatwerk onze sterke punten
zijn. We hebben oog en aandacht
voor de klant en zijn duidelijk in
onze diensten. Hiermee willen wij
ook onaangename verrassingen voor
onze klanten voorkomen. De titel Hy-
undai Excellent Dealer is een teken
van waardering voor ons team. Het
betekent dat we ons werk op de juiste
manier aanpakken', besluit de heer
Herwers.

KLAN1TEVREDENHEID IS
ESSENTIEEL
Ieder jaar beloont Hyundai-importeur
Greenib Car de dealers die zeer goede
verkoopresultaten behalen en daarbij
ook goed scoren met hun klantte-
vredenheid met de Excellent Award.
In principe kan elke Hyundai-dealer
deze titel bemachtigen. Het bedrijf
moet daarvoor excelleren in de ver-
koop van auto's, onderdelen en acces-
soires. Dit echter gecombineerd met
hoge scores op het gebied van service,
klantvriendelijkheid en een duidelij-
ke communicatie over de bereikbaar-
heid en openingstijden.
De praktijk wijst uit dat een dealer
die goed scoort bij zijn klanten ook
goede verkoopresultaten boekt. Di-
verse dealers bewijzen dat de structu-
rele combinatie van service en kwali-
teit uiteindelijk leidt tot het beste re
sultaat. De dealers die de felbegeerde
titel in de wacht hebben gesleept,
leveren doorlopend goede prestaties.
Daarmee hebben ze de Excellent Dea-
ler Award 2012 dubbel en dwars ver-
diend.

-Unieke samenwerking van
Achterhoekse bakkers

Thijs van Amerongen tevreden over
seizoen

Regio - De samenwerking is begonnen met de ontwikkeling van het
achterhoekerbrood. Na gezamenlijk verschillende proef broden te
hebben gebakken en gekeurd te hebben, is het achterhoekerbrood
echt een feit geworden. Het is al een poosje verkrijgbaar bij de boven-
staande bakkers en velen van u zullen het brood dan ook kennen. Er
zijn vrijwel alleen positieve reacties in de winkels te horen, hoe kan
het ook anders, het is een brood gemaakt met achterhoekse tarwe,
deze wordt verbouwd in Lichtenvoorde, Laren en Zelhem.

De tarwe wordt gemalen bij molen
de vier winden in Vragender en bij de
Bathmense korenmolen. Iedere week
wordt een deel van de oogstvoorraad
op natuursteen gemalen waardoor
er fijne verse meel ontstaat! De hele
graankorrel wordt gebruikt en dat is
bijzonder. Fabrieken gebruiken een
andere werkwijze om de houdbaar-
heid van het meel-bloem te vergroten

zij mengen verschillende meel-
soorten om de kwaliteit constant op
hetzelfde niveau te houden. Daar is
ook niks mis mee. Maar met eigen
graan hebben de achterhoeker bak-
kers de mogelijkheid te kiezen voor
100% puur meel. Hiermee heeft de
Achterhoek een gezond en eerlijk
product van eigen bodem waar de

bakkers trots op zijn, en dat mag u
ook best een beetje wezen.

Van 12 tot en met 24 maart willen de
onderstaande bakkers hun trots met
u delen door een unieke Achterhoe-
ker bigshopper voor u te vullen met
ambachtelijke achterhoekse bakker-
sproducten. Deze unieke gevulde tas
kunt u dan kopen met een korting
van bijna € 5,-.

Bakkerij Oude Wesselink - Lichten-
voorde - Ruurlo; Bakker Wijnand —
Laren; Bakkerij van Zuijlen - Warns-
veld - Zutphen; Bakkerij Vaags Aal-
ten - Winterswijk; Bakkerij Stroet
- Neede; Bakkerij Scholten - Zelhem
en Bakkerij Ebbers - Terborg.

Vorden - Wanneer voor topspor-
ters het seizoen is afgelopen,
snakken ze naar ontspanning.
Voor voetballers is dat vaak een
uitgemaakte zaak: Lekker een
paar weken luieren in de zon om
op die manier de accu weer op
te laden. Sporters zoals bijvoor-
beeld Thijs van Amerongen, die
voor het veldrijden (crossen) heb-
ben gekozen, leveren in een paar
maanden tijd, met soms twee of
drie wedstrijden in een week,
wellicht nog een grotere fysieke
prestatie dan voetballers.

Echter, voor Thijs aan het eind van
een slopend seizoen, geen zandstran-
den met wuivende palmbomen, maar
een week op de ski's door de sneeuw
in Oostenrijk. 'Dat is al jaren een
vaste gewoonte, na een paar zware
maanden, heerlijk skiën om op die
manier stoom af te blazen', zo zegt
Thijs die net met zijn vriendin terug
is uit Saalbach-Hinterklemm. 'Het
was een super week, ik kan vrij goed
skiën. Ik neem geen risico's, ik ski op
safe. Ik ben in al die jaren nog nooit
gevallen, even afkloppen, want dat is
bij het veldrijden wel eens anders. Bij
die sport kun je zomaar van de fiets
duikelen', zo zegt Thijs lachend.
De Vordenaar, rijdend voor de forma-
tie AA Drink (de ploeg van Leontien
Zijlaard-van Moorsel) kijkt met een
goed gevoel op het crossseizoen 2011/
2012 terug. Met name op het Neder-
lands kampioenschap veldrijden in
Huybergen, nabij Bergen op Zoom.
Thijs: 'Een tweede plaats achter Lars
Boom gaf een goed gevoel. Lars Boom
is natuurlijk een super talent, paar
keer wereldkampioen en verschillen-
de nationale titels getuigt van grote
klasse. Wanneer Lars in Nederland
aan een crosswedstrijd meedoet is hij
vrijwel altijd winnaar. Het is niet zo
dat het bij mij frustraties oproept, ik
heb goede hoop hem toch een keer te
verslaan', zo zegt Thijs van Ameron-
gen. Aan het wereldkampioenschap
in Kocksijde (België) bewaart hij min-
der goede herinneringen. Een ver-
koudheid in de week voor de WK,
bezorgde hem conditioneel een te-
rugslag. In de wedstrijd zelf nog meer
tegenslagen: ketting van de fiets, een

valpartij voor hem, hetgeen een flin-
ke achterstand betekende. Daardoor
kwam Thijs nooit echt in de wedstrijd
en moest hij met een plek in de ach-
terhoede genoegen nemen. Daarover
zegt hij: 'Ik had op een goede klasse-
ring gehoopt, ik ben er niet te lang
bij stil blijven staan en ben ik mij op
de eerstvolgende wedstrijd gaan con-
centreren'. En met succes zo bleek,
want Thijs behaalde tijdens een cross
in Heerlen een fraaie derde plaats,
hetgeen hem weer de nodige punten
voor de UCI ranking opleverde.

'Naast diverse andere wedstrijden,
heb ik het afgelopen seizoen circa ne-
gen wedstrijden voor de wereldbeker
gereden. Een paar keer elfde, in lievin
in Frankrijk werd ik tiende. Uiteinde-
lijk eindigde ik in het eindklassement
op de elfde plaats. Aan het begin van
het seizoen was mijn doelstelling een
top- tien klassering. Net niet gelukt,
toch heb ik het gevoel dat dit haalbaar

is. De komende weken neem ik rust.
Eind maart begin ik weer te trainen
om op die manier de basis conditie
weer op te bouwen. De maand april is
erg belangrijk, dan weet ik pas exact
hoe ik er voor sta. In het voorjaar
mountainbiken en in de zomermaan-
den een aantal wegwedstrijden rijden.
Half augustus richt ik het vizier weer
helemaal op het crossseizoen. Ik ben
ervan overtuigd dat er nog rek zit in
de prestaties. Bovendien nog extra ge-
motiveerd door de komst van de Belg
Bart Aernouts bij AA Drink. Wij gaan
samen trainen en op trainingskamp.
Bart is het afgelopen seizoen in de
strijd om* de wereldbeker op de zesde
plaats geëindigd, dus een absolute
topper. Wellicht kunnen wij ons aan
elkaar optrekken en daardoor beiden
nog beter presteren. Ik kijk er naar
uit om met Bart samen te werken',
zo zegt Thijs van Amerongen die nog
tot l maar 2013 bij AA Drink onder
contract staat.



Dash kan geen vuist maken in
Enschede

Dash

Vorden - Zaterdag 10 maart stond de tweede uitwedstrijd op rij op het
programma voor Dash dames 1. Dit keer was het de uitwedstrijd naar
Twente '05, de nummer twee van de tweede divisie B. De thuiswed-
strijd was met 3-1 naar Dash gegaan, maar er moest heel hard gewerkt
worden om dit resultaat weer te kunnen bereiken.

De eerste set werd niet sterk begon-
nen. De pass kwam niet aan en dit
was ook een reden dat het spel niet
verdeeld kon worden. Met een 8-2
achterstand gingen de dames uit Vor-
den een time-out in, waarin duidelijk
werd gemaakt dat er met lef gespeeld
moest worden. Er werd wel iets be-
ter gespeeld, maar zelfs met een paar
wissels kon de achterstand niet meer
ongedaan gemaakt worden. De set
ging verloren met 25-15.
De tweede set moest er heel anders
gespeeld worden. Er moest weer met
lef gespeeld worden, want zo zonder
lef werd er ook niks bereikt. De kop-
pies van de Vordenaren gingen weer
omhoog en er werd fris gestart aan
de 2e set. Er werd beter geserveerd,

maar de rally-pass kwam niet aan
en de aanval scoorde niet. Toch ging
deze set gelijk op, maar aan het eind
was het Twente '05 die doordrukte.
Zij wonnen ook de tweede set met
25-20.

Nu moest er toch echt iets veranderd
worden, wilden de dames van Dash
nog minimaal l punt meenemen
naar Vorden. De neuzen moesten al-
lemaal dezelfde kant op en dit was de
eerste set dat er ook met lef gespeeld
werd. Eindelijk ging het aan de kant
van Dash zoals ze wilden en werden
er harde ballen gescoord, maar ook
tactische ballen scoorden. Twente '05
haalde in deze set haar niveau niet.
Deze set ging met 11-25 naar Dash.

Door deze derde set kwam het geloof
weer terug in de wedstrijd aan de kant
van Dash. Er moest met lef gespeeld
worden. Dit had zich in de derde set
uitbetaald en deze lijn moesten ze
doorzetten! Maar de vierde set verliep
hetzelfde als de tweede set. Twente
'05 kwam vroeg op een voorsprong
en deze hielden zij de hele set vast.
Er werd nog wel wat geprobeerd met
wissels en time-outs, maar het geloof
was weg bij de Vordense ploeg. De set
ging aan hun neus voorbij en werd
dus verloren met 25-19.
Twente '05 heeft deze wedstrijd ver-
diend gewonnen, ze hebben een sterk
team. De dames uit Vorden hebben
niet kunnen laten zien wat ze wilden,
dit is heel jammer, maar aankomen-
de zaterdag een nieuwe kans. Dit in
de thuiswedstrijd tegen Renswouw
dames 1. Uit werd deze wedstrijd
met 2-3 gewonnen door de Vordena-
ren. Uw support is zeker welkom om
17.45 in sporthal 't Jebbink.

Sociï pakt ook drie punten van Wissel
Sociï speelde op zondag 11 maart
thuis tegen laagvlieger Wissel uit
Epe. Op basis van de ranglijst zou
dit een makkelijke partij moeten
worden, maar tegen de koploper
zetten dergelijke ploegen toch al-
tijd een stapje extra.

Sociï had vanaf het begin van de
wedstrijd het overwicht en het was
dan ook wachten op de eerste tref-
fer. Deze leek al na enkele minuten
te komen van de voet van Maarten
Rensink, maar voor een leeg doel ver-
zuimde hij een goede aanval af te ron-
den. Even later kon diezelfde Rensink
toch de eerste treffer aantekenen. Ko-
mend vanaf rechts kreeg hij de bal
goed voor zijn voeten te liggen en
zoals wel vaker ging de bal in de tou-
wen; 1-0. In het vervolg van de eerste
helft bleef het spelbeeld ongewijzigd,
toch kreeg ook Wissel zijn kansjes.
De grootste was zelfs voor Wissel, na
wat mistasten in de Sociï-verdediging
schoot de spits de bal hoog over. Trai-

ner Steffens vroeg in de rust om wat
meer scherpte van zijn spelers en
wees hen op de gevaren.

Aanvankelijk kwam Wissel nog al-
leraardigst uit de kleedkamer, maar
toch was het Sociï dat scoorde. Een
vrije trap werd ingebracht in de
zestien en Arend Jan Groot Jebbink
legde de bal onbedoeld voor de voe-
ten van Gert-Jan Loman die beheerst
afronde; 2-0. Daarna liet Sociï nog
enkele kansen onbenut alvorens de
Wichmonders weer konden juichen.
De ingevallen Ruben Rensink kopte
een voorzet op maat van Loman bin-
nen;3-0. Het slotakkoord was weer
voor Loman, nadat hij in de zestien
werd neergelegd knalde hij de toe-
gekende strafschop zelf binnen. Zo
stond de 4-0 eindstand op het bord.
Alhoewel de eindstand doet vermoe-
den dat Sociï Wissel overlopen heeft,
valt dit in de praktijk wat tegen. Als
Sociï wat nauwkeuriger was geweest,
dan was een veel hogere uitslag mo-

gelijk geweest. Beste man van het
veld vandaag was de scheidsrechter
die de wedstrijd perfect aanvoelde en
alle mogelijkheden schiep om goed te
voetballen.

Aanstaande zondag speelt Sociï de in-
haalwedstrijd bij Epse. Dan wordt het
restant van een eerdere poging uitge-
speeld, destijds raakte de scheidsrech-
ter al na tien minuten geblesseerd bij
een 0-0 stand. De aanvang van die
wedstrijd is 14.00 uur.

UITSLAGEN ZONDAG 11 MAART
Sociï l -Wissel l; 4-0
Sociï 2 - Epse 2; 0-2
SHE 3 - Sociï 3; IA
HC'03 5 - Sociï 4; 1-4
Sociï 5 - Brammen 6; 1-8

Programma zondag 18 maart
Epse l - Sociï l (14.00 uur)
Sociï 2 - Voorst 2
Sociï 3 en 4 (vrij)
Sociï 5 - Keijenburgse Boys 6

Jaarvergadering
huurdersvereniging HeVo
Hengelo - Voor de 17e keer heeft
het bestuur van HeVo (Hengelo-
Vorden) voor haar leden de jaar-
vergadering vastgesteld. Ditmaal
op woensdag 28 maart a.s. in het
Kulturhus te Vorden. Tijdens
deze sessie geeft het bestuur, on-
der voorzitterschap van Hans van
der Linden, uitleg en verantwoor-
ding.

Omdat ook huurdersverenigingen
van woningcorporaties steeds meer
worden betrokken bij en advies
wordt gevraagd over toekomstig be-
leid van woningcorporaties, hebben
de HeVo-leden de mogelijkheid hier-
over op deze vergadering vragen te
stellen. Een groot deel van huurders
van ProWonen-woningen in Hengelo
en Vorden zijn lid van hun belangen-
behartiger HeVo.
Belangrijke onderwerpen zijn onder
meer de visie van ProWonen met
betrekking tot plannen op energie-
besparing en de wijze waarop haar
huurders hiervan kunnen profiteren.
Alle huurwoningen van ProWonen
zijn inmiddels voorzien van een ener-
gielabel; huurders kunnen nu opvra-
gen welk label hun huurhuis heeft
gekregen. De waarden lopen van G
tot A. Van de laatste categorie zijn er
nog niet zoveel en dat zijn vooral de
nieuwbouwwoningen; het merendeel
van het woningbestand van ProWo-

nen is van eerdere datum. Ook de
sterke afname van de toekomstige
bevolking in de Achterhoek en al-
les wat daarmee samenhangt zoals
nieuwbouw (de oorspronkelijke plan-
nen voor de komende decennia zijn
drastisch naar beneden bijgesteld) en
het accent op renovatie zijn belang-
rijke ontwikkelingen.
De vergrijzing in algemene zin en
de veranderende vraag naar het type
woningen zoals aangepaste (levens-
loopbestendige) en eenpersoons be-
huizing vragen een andere kijk. "De
leden van onze vereniging realiseren
zich niet dat zij middels de huurders-
vereniging een heel belangrijke stem
hebben om aan de plannen van Pro-
Wonen hun ideeën toe te voegen",
aldus woordvoerder Cees Kraakman,
belast met public relations binnen de
HeVo. Vooral nu er ingrijpende voor-
stellen zijn gedaan, zoals onder aan-
geven van voormalig minister Don-
ner is het voor huurders belangrijk
geïnformeerd te worden. Dat betreft
dan o.a. door de overheid voorge-
stelde huurverhogingen bovenop de
jaarlijkse inflatiecorrectie en de inko-
mensafhankelijke verkrijgbaarheid
van een sociale huurwoning.

Vanaf l maart is door de aangeslo-
ten woningcorporaties in de Achter-
hoek een gezamenlijke website van
start onder de naam 'Thuis in de

Achterhoek'. Hier kunnen (aspirant-)
huurders kiezen uit een grote voor-
raad woningen, zowel huur als koop.
Deze ontwikkeling maakt het zoeken
een stuk makkelijker. HeVo is bij de
totstandkoming direct betrokkene
geweest. Zie de website www.thuis-
indeachterhoek.nl, of bezoek de jaar-
vergadering voor nadere uitleg.
Sinds vorig jaar is het aantal bestuurs-
leden belangrijk uitgebreid, vooral
met als doel het 'nieuwe' en 'verbe
terde' systeem van invloed van haar
leden over het voetlicht te brengen.
"Het verlangt ook van het bestuur een
professionelere en bredere oriëntatie.
Vooral nu er 2 leden van het bestuur
na vele jaren van vruchtbare inzet te
kennen hebben gegeven hun taken
over te dragen, zijn we op zoek naar
energieke opvolgers, vooral uit Hen-
gelo. We verzoeken geïnteresseerde
huurders, dus leden van HeVo, te re
ageren via www.huurdershevo.nl of
email secretaris@huurdershevo.nl",
zegt Cees Kraakman.

Uiteraard zijn alle leden van de huur-
dersvereniging HeVo uit Hengelo en
Vorden van harte uitgenodigd om op
woensdag 28 maart in het Kulturhus
te Vorden om 19.30 uur aanwezig te
zijn. Het bestuur staat voor u klaar
met raad en daad. En het is voor alle
leden interessant kennis te nemen
van de laatste ontwikkelingen.

Uitslagen Dash week 10 2012

Dynamo-Neede DS 5 Dash DS 6 3-1
Dash HS 3 Reflex HS 5 4-0
Dash HS l Reflex HS 2 3-1
Bodyscan Twente DS l Dash DS l 3-1
Dash DS 5 Givo'92 DS l 3-1
Dash DS 3 Reflex DS 2 3-1
Dash MI l Tornax MI l 2-8
Dash MB 2 WIK Steenderen MB l 3-1
Dash MA l Langhenkel Orion MA-1
4-0
Yarden Havoc MC 2 Dash MC l 1-3
Dash MI 4 Dynamo-Neede MI 2 0-8
Dynamo-Neede MI l Dash MI 3 2-8
Dash MI 5 Avanti MI 2 0-8
Langhenkel Orion MB 2 Dash MB l
3-1
Victoria DS l Dash DS 2 3-2
Voorwaarts DY 2 Dash DY 2 1-2
Dash DS 4 Vollverijs DS 2 3-1
WIK Steenderen DY l Dash DY l 2-1
Keizersprong HY l Dash HY l 3-0

PROGRAMMA DASH WEEK 11
2012
2012-03-12 20:30 Halley HS l Dash
HS l Koningin Beatrixzaal, Wehl
2012-03-16 19:30 Dash DY 2 Epse DY
l 't Jebbink, Vorden
2012-03-16 21:00 KSH DS l Dash DS 4
het Kempken, Harreveld

2012-03-16 21:00 Dash HY l s.v. Harf-
sen HY 2 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 09:30 VIOS Eefde MI 2
Dash MI 2 De Stuw, Eefde
2012-03-17 10:00 Dash MI l S.C.
GORSSEL MI l 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 10:00 Boemerang MI 4
Dash MI 4 De Pickerhal, Eibergen
2012-03-17 10:15 Kerkemeijer Gemi-
ni MB l Dash MB l Sportcentrum't
Timpke, Borculo
2012-03-17 11:15 VIOS Eefde MB l
Dash MB 2 De Stuw, Eefde
2012-03-17 11:30 Dash MC 2 Dynamo-
Neede MC 4 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 13:30 Dash MI 5 Dynamo-
Neede MI 2 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 13:30 Dash MC l WSV MC
l 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 14:00 Avanti HS 3 Dash
HS 2 Sporthal De Beemd, Lochem
2012-03-17 15:30 Dash DS 2 Labyellov
DS l 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 15:30 Dash DS 6 D.V.O. DS
9 't Jebbink, Vorden
2012-03-17 16:00 Avanti DS 2 Dash
DS 3 Sporthal De Beemd, Lochem
2012-03-17 16:15 Longa'59 HS 4 Dash
HS 3 Hamalandhal, Lichtenvoorde
2012-03-17 17:45 Dash DS l Rens-
wouw DS l 't Jebbink, Vorden

Lezers schrijven ...
Buiten verantwoording van de redactie

Afvalcontainers
Afgelopen zaterdag schreef ik in
de Stentor nogal kritisch over het
plan een nieuwe afval container
voor plastic te introduceren in de
gemeente Bronckhorst. Hoewel
ik weer een nieuwe container af-
wijs, zal ik eerlijkheidshalve ook
de positieve kanten aaiitippen.

Het maken van een nieuwe container
schept weer werkgelegenheid.
Het ophalen en legen van de contai-
ners zorgt ook voor meer werkgele-
genheid.
Ook het tellen van het aantal boter-
hamzakjes dat in de container ver-
dwijnt zorgt voor werk.
Het straatbeeld wordt verlevendigd.
De nieuwe container zal ook een
kleur moeten krijgen anders ontstaat
chaos en weten wij niet meer in wel-
ke container we ons afval kwijt kun-
nen. Omdat de economische houd-
baarheid zal zo langzamerhand ver-
streken is, stel ik voor ook de andere

containers te vervangen en van een
nieuwe kleur te voorzien. Wat dacht
U van rood, wit, blauw en oranje?
Respectievelijk voor rest-, plastic-, pa-
pier- en gft.
Bijna zou ik vergeten dat over niet al ^
te lange tijd ook nog containers zul-
len moeten komen voor metaal, elek-
trische apparaten en glas. De laatste
ook nog te splitsen in containers van
alle kleuren van de regenboog.
Het scheiden van afval heeft als resul-
taat dat er een overcapaciteit van het r
machinepark ontstaat bij de afvalver-
werkingsbedrijven. China of de Ver-
enigde Staten zouden dit gat kunnen
opvullen door hun afval naar Neder-
land te exporteren. (Als voorbeeld)
Helaas schrijf ik dit allemaal voor
niets, want eenmaal gesmede plan-
nen worden niet van tafel geveegd.
Ondanks zg. inspraak of protesten.

/. Faasen
Zuivelhof, Vorden

Vordense Soppers presenteren
single op 'Rock around De Slof

Vorden - De Vordense Soppers presenteren aanstaande zaterdagavond
17 maart hun eerste single: 'Ik doe't altied zo!'. Deze primeur is tijdens
de tweede editie van 'Rock around De Slof bij eetcafé De Slof in Vor-
den. De eerste editie in 2011 met de band was een doorslaand succes:
stevige Achterhoekse rock&roll, de tent stond op zijn kop!

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

SPEKTAKEL
De Vordense Soppers spelen elk
feestje plat met hun show vol Achter-
hoeks spektakel! De band is opgericht
na een uit de hand gelopen grap op't
Vordens Songfestival. De rasmuzi-
kanten brengen covers van Normaal,
Jovink en de Voederbietels, Boh Foi
Toch, The Spitfires, het Hanska Duo
en Mooi Wark, en vullen de avond
ook met een portie eigen materiaal.

Deze spectaculaire achtkoppige band
zegt het zelf zo: "De groeppies hadd'n
ons de lat ok al zo hooge gelegd, wi-
j moss'n wel. Moar de beide verskes
meugt d'r wean: 'Ik doe't altied zo!'
op de A-kant en gratis krie-j 'Bal met
Vet' op de B-kant d'r veur niks bi-j."
In het voorprogramma staat het altijd
sfeervolle 'binnenloopbandje' Duo
Hekkelbarg! Kijk voor meer informa- *
tie ook op www.deslofvorden.nl.
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Geert Reintjes wil zes keer klimmen tijdens Alpe d'HuZes actie
Opgeven is deze dag geen optie
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Geert Reintjes zal zes keer de Alpe d'Huez beklimmen: 7 juni 2012 Alpe d'HuZes!

Toldijk - Geert Reintjes zal er 100% voor gaan om zes keer de Alpe
d'Huez te beklimmen tijdens de Alpe d'HuZes actie 2012, die op don-
derdag 7 juni wordt verreden. "Ik zal klimmen en boven komen voor
uw donatie, opgeven is geen optie," aldus de gemotiveerde mountain-
biker. "Mijn streven is om 10.000 euro binnen te halen voor KWF Kan-
kerbestrijding. U kunt mij sponsoren."

Geert Reintjes is een enthousiaste
mountainbiker en maakt al meer dan
20 jaar elke zondag lange mountain-
bike tochten van meestal meer dan
60 kilometer. "Ik vind het heerlijk
om alleen lange afstanden te fietsen,
maar nu ga ik mijn hobby inzetten
om mensen in hun strijd tegen kan-
ker te steunen. Ik wil proberen de
haast onmogelijke opgave van zes
beklimmingen te volbrengen om op
deze manier zoveel mogelijk geld bij
elkaar te fietsen voor KWF kanker-
bestrijding." Geert traint hiervoor al
vanaf begin december elke zondag
en woensdag door de Posbank steeds
opnieuw te beklimmen, ruim 200 ki-
lometer per week. De Alpe d'HuZes
2011 liet door de grote media-aan-
dacht van krant, radio en tv veel in-
druk bij Geert Reintjes achter. Het
bleef hem bezig houden, vooral ook
door alle indrukwekkende en trieste
verhalen van chemopatiënten in zijn
haarwerkboetiek, waar hij al ruim 30
jaar mooi werk mag verrichten. Ook
het doel gaf de doorslag, fietsen voor
de KWF Kankerbestrijding.

"Zo ging het steeds meer bij mij le-
ven," legt hij uit. "Door mijn dage-
lijks werk in mijn haarwerkboetiek
kom ik veel in contact met mensen
die de vreselijke ziekte kanker dra-

gen. Ik probeer om deze mensen
ondanks alle problemen door de kan-
ker, met een mooi haarwerk en weer
met veel zelfvertrouwen naar huis te
laten gaan."

De verhalen blijven bij hem. "Voor
al deze mensen geldt ook de regel:
Opgeven is geen optie, elke dag op-
nieuw," vervolgt hij. "Voor alle men-
sen waar wij vanwege de ziekte kan-
ker te vroeg afscheid hebben moeten
nemen, waaronder mijn broer en
schoonzus en natuurlijk de mensen
die in de toekomst met deze vrese-
lijke ziekte te maken krijgen, ga ik
de Alpe d'Huez zes maal proberen te
beklimmen."

Geert hoopt met deze uitdaging veel
geld bij elkaar te krijgen voor KWF
kankerbestrijding. "Elke euro komt
voor 100% ten goede voor onderzoek
naar de vreselijke ziekte. Als ik 's
morgens 7 juni 2012 wakker word,
weet ik wat mij te doen staat. Deze
dag zal voor een kankerpatiënt, die
weer de volgende chemokuur moet
ondergaan, heel anders zijn. 7 juni zal
dus een belangrijke dag zijn. 's Mor-
gens om 04.30 uur zal het startschot
klinken. Dan zullen 5000 fietsers en
lopers de berg beklimmen. Opgeven
is deze dag geen optie."

De Alp d'Huez is 1860 meter hoog en
ligt in het gebied RhoneAlpes in Zuid-
Frankrijk. Het wordt ook wel de Ne-
derlandse berg genoemd. Vanaf het
dorpje Le Bourg d'Oisans aan de voet
van de berg is het per beklimming 14
kilometer naar boven met een gemid-
deld stijgingspercentage van 8,2% en
21 haarspeldbochten.

"Ik zal klimmen en boven komen
voor uw donatie! Opgeven is geen op-
tie, een begrip dat wel bij mij past. Op
7 juni ga ik ervoor de Alpe d'Huez zes
maal te beklimmen, Alpe d'HuZes,
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te
fietsen voor het KWF Kankerbestrij-
ding," aldus een gemotiveerde Geert
Reintjes. "Mijn streven is om 10.000
euro binnen te halen voor KWF. Al-
stublieft! Sponsor mij!" Op de website
is de donatiestand te volgen. "Op dit
moment zit ik ruim boven de 5000
euro."

Wie Geert wil steunen en geld wil do-
neren, gaat hiervoor naar de website
van Alpe d'HuZes: www.alpe-dhuzes.
nl of www.opgevenisgeenoptie.nl en
dan naar Aktiepagina's 2012. Zoek
daar op: Geert Reintjes. Elk bedrag
mag en ook alle kleintjes helpen, dat
gaat heel gemakkelijk via de website
met iDEAL.

"Sponsoren kan ook door een bedrag
te doneren in de bus van Alpe d'Huzes
in de kapsalon/haarwerkboetiek Rein-
tjes aan de Zutphen Emmerikseweg
in Toldijk," vult hij aan. "Alvast heel
veel dank!"

Op 24 maart in Kulturhus Ruurlo
Fado muziek met jazzy touch van Michon
Ruurlo - Op 24 maart kan men opnieuw genieten van Michon. De Fado
zangeres die het publiek in 't Kulturhus en de Orangerie bij het Kas-
teelTuinFestival betoverde met haar geweldig mooie stem. Een stem
die alles kan, maar vooral ontroert.

Op 24 maart presenteert Michon
haar nieuwe band waarin ruimte is
voor de invloeden van jazz en Brazi-
liaanse ritmes: een nieuwe dimensie
in de fado-muziek. De band noemt
het FADAZZ: Fado - saudade - met
een jazzy feel. Het heeft Michon en
haar handleden geïnspireerd tot het
schrijven van nieuwe nummers. De
muzikanten rond Michon zijn naast
de vaste begeleiders Stephan van
Rijt en Gertjan Withagen (bas en gi-
taar), Jorien Muste (viool,) Michael
de Miranda (percussie) en Ed Baatsen
(vleugel en fender Rhodes piano). Als

begenadigd jazz pianist weet Ed de
muziek een persoonlijk stempel mee
te geven. Hij neemt je mee met zijn
solo's langs verrassende tooncom-
binaties. Een prachtige, rijke blend
overspoelt de luisteraar. Over Michon
valt nog heel veel te vertellen. Met
haar prachtige stem zingt ze over ver-
langen en intense emoties, vanuit de
diepste wateren van de ziel. Ze zingt
met de warmte van de Portugese
zon in haar stem. Om u alvast in de
stemming te brengen geeft Michon
bij elke twee kaartjes in de voorver-
koop haar CD 'Art of Passion' gratis

en gesigneerd cadeau. Zorg dat u er-
bij bent. In de zaal zijn de CD 's ook
te koop. Ook Ed Baatsen heeft voor
de liefhebbers zijn solo- CD klaarlig-
gen. Ben je geïnteresseerd maar wil je
eerst luisteren? Kijk op iTunes (zoek
op Miquela en Ed Baatsen) of de web-
sites. www.michonmusic.nl of www.
edbaatsen.nl. Kaarten zijn verkrijg-
baar via www.kunstkringruurlo.nl
bij en Alex Schoenmode, Dorpsstraat
21, Groot Jebbink Bloemen, Dorps-
straat 57 en bij Masman, Haarmode,
Borculoseweg 10 ain Ruurlo. Bij elke
twee kaartjes in de
voorverkoop ontvangt u een CD van
Michon gratis aan de kassa Op 24
maart aan de zaal vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie www.kunst-
kringruurlo.nl.

Missie Ontwikkeling en Vrede HH. Twaalf Apostelen
Vastenactie voor Ethiopië
in Christus Koningkerfe
Vorden - Vastenactie voert jaar-
lijks campagne tijdens de Vasten-
tijd. Het doel is kleinschalige pro-
jecten in ontwikkelingslanden te
steunen. Duizenden vrijwilligers
van Vastenactie in het hele land
organiseren allerlei activiteiten,
zoals vastenmaaltijden, koffïe-
stops, sponsoractiviteiten en le-
zingen op scholen. Op deze ma-
nier steunen zij de grootste col-
lecte in Nederland voor ontwik-
kelingssamenwerking.

In de regio kan zich aansluiten bij de
locale activiteit op zondag 18 maart.
Dan zal in de Vordense RK Christus
Koning kerk van 13.30 tot 17.00 uur
een gezamenlijke Vastenactiviteit
worden georganiseerd door de werk-
groep Missie Ontwikkeling en Vrede
(MOV) van de parochie HH. Twaalf
Apostelen. De opbrengst zal besteed
worden om het leven van mensen
in de sloppenwijkbewoners in Addis
Abeba te verbeteren. Het programma
bestaat onder meer uit een vasten-
wandeling van 8.6 en 3.4 kilometer,
een Ethiopische koffie ceremonie

door Ria en Wim Janssen uit Ruurlo,
een lezing over Ethiopië door Judith
Bikkel-Kunen uit Zutphen en een
Vastenmaaltijd (MOV Borculo/ Vier-
akker). Opgave is niet nodig. Neemt
men niet aan de wandeling deel
kom dan om 15.30 uur. Vastenactie
bestaat sinds 1961 en de campagne
wordt ondersteund vanuit ontwik-
kelingsorganisatie Cordaid. Dit jaar
voert de ontwikkelingsorganisatie
actie voor de mensen in de sloppen-
wijken in Addis Abeba in Ethiopië. De
hoofdstad van Ethiopië, is één van de
snelst groeiende steden in Afrika. In
de arme wijk Yeka leven veel mensen
van minder van een dollar per dag.
Veel bewoners van de wijk Yeka ko-
men oorspronkelijk uit het zuiden
van Ethiopië. Aanhoudende droogte
dreef hen naar de stad. Helaas is de
werkloosheid in Addis Abeba schrik-
barend hoog en de armoede onvoor-
stelbaar groot. Veel wijkbewoners
leven op de rand van de afgrond. Het
gaat om ondersteuning van bestaan-
de activiteiten en groepen. Voor meer
informatie: Margriet te Morsche,
m.temorsche@12apostelen.nl

Participatieraad en regiotaxi
Opkomen voor de belangen van de
mensen die het zonder steun van de
gemeente niet redden. Dat is, heel kort
samengevat, de kern van het werk
van de Participatieraad. De P-raad
geeft het College van Burgemeester
en Wethouders advies in het kader
van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo), de Wet sociale werk-
voorziening (Wsw) en de Wet werk en
bijstand (Wwb). Gevraagd en onge-
vraagd. De P-raad kijkt daarbij zowel
naar het voorgenomen beleid als naar
de manier waarop eenmaal vastge-
steld beleid wordt uitgevoerd. Beleid
en uitvoering dus.

Onze gemeente trekt samen op
met de regiogemeenten en de pro-
vincie, als het om de regiotaxi gaat.
Dat is ook wel zo handig, want de
ritten gaan'vaak over de gemeente-
grenzen heen. Vier van de vijf rit-
ten zijn daarbij voor mensen met
een Wmo-pas. Zij kunnen geen
gebruik maken van de gewone bus
of trein.
De Participatieraad vindt daarom
dat voor deze groep het tarief on-
geveer gelijk moet zijn aan het
gewone bus- of treinkaartje. Als
zij een ov-begeleiders kaart heb-
ben, moeten zij, zo adviseerde de
Participatieraad deze maand aan
de gemeente, altijd gratis iemand
anders kunnen meenemen. Want
het bezit van zo'n kaart betekent
juist dat je niet alleen kan reizen.
De P-raad adviseerde ook om met
onmiddellijke ingang de nu ge-
bruikte inkomensgrenzen te laten
vallen.

De gemeente speelt met de ge-
dachte om bezitters van een scoot-
mobiel of rolstoel minder ov-zones
te geven. De Participatieraad heeft
geadviseerd dat niet te doen, om-
dat het om een heel ander soort
gebruik gaat. Scootmobiel en soms
de rolstoel worden vooral in de
zeer naaste omgeving gebruikt. De
regiotaxi is er voor in de regio. De
Participatieraad vindt ook dat indi-
viduele behoeften moeten kunnen
leiden tot een groter aantal zones
of kilometers, bijvoorbeeld bij veel-
vuldig bezoek aan het ziekenhuis
of het verzorgingshuis.

De Participatieraad heeft de ge-
meente ook geadviseerd het hele
systeem van regiotaxi, buurtbus
en gewone bus eens tegen het licht
te houden. Dat is vooral van be-
lang als straks meer voorzieningen
in centrumgemeenten geconcen-
treerd worden. De bewoners van
het buitengebied moeten daar wel
tegen aanvaardbare kosten kun-
nen komen.

Wilt u reageren, mail dan naar
wmoraadbronckhorst
@google.com.

Feestmiddag
De Zonnebloem
Vorden - Zaterdag 17 maart or-
ganiseert De Zonnebloem in het
Dorpscentrum te Vorden een
feestmiddag.

Hieraan wordt medewerking
verleend door de 'Originele Lie-
merse Muzikanten'. Aanvang
14.00 uur.
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28 en 29 maart: De ClédingkanTine

Kinderkleding, speelgoed en
dameskledingbeurs

De ClédingkanTine in Hengelo Gld.

Hengelo - Bijna is het weer zover! De ClédingkanTine met haar kle-
dingbeurzen. Clé.Tine en een groot team vrijwilligers maakt zich op
voor de 3e kledingbeurs. De beurzen worden wederom gegeven in Par-
tycentrum Langeler in Hengelo Gld.

Was het vorig jaar al één groot feest,
werden er al weer snel plannen ge-
maakt voor een nog meer complete
beurs. De kinderkledingbeurs krijgt
er speelgoed bij en de Tiener/Dames-
beurs krijgt een ware modeshow! Het
speelgoed moet in goede staat zijn;
puzzels en knuffels mogen thuis blij-
ven. De Tiener en Damesbeurs krijgt
een toegevoegde waarde door korte
modeshows verspreidt over de gehele
avond. De gedragen kleding komt di-
rect op een rekje voor verkoop. Van

alles is maar één stuk! Hoe exclusief
wilt u het hebben?
Maar voordat de deuren open gaan is
natuurlijk eerst de nummerverkoop.
Voor 1,50 euro koopt u 24 prijsstic-
kers waarmee u zelf uw kleding of
speelgoed mag prijzen. U bepaalt
dus zelf uw prijs. Bij verkoop is 70%
van de opbrengst voor u! Dat is weer
een leuk bedrag waar u weinig voor
hoeft te doen dan alleen de kleding/
speelgoed prijzen en bij zaal Langeler
afgeven op 28 of 29 maart. U kunt er

voor kiezen of u het restant kleding
terug wilt of dat het naar een goed
doel mag. De ClédingkanTine ver-
heugt zich op uw komst en staat ga-
rant voor veel koopjes en vooral veel
gezelligheid! De nummerverkoop is
op: donderdag 15 maart van 09.00 tot
10.00 uur en van 18.00 tot 19.00 uur.
Er is per beurs een maximum van 80
nummers; dus op is ook echt op! De
Kinderkleding/speelgoedbeurs is op
28 maart van 14.00 tot 17.00 uur. De
Tiener/dameskledingbeurs is op 29
maart 18.00 tot 21.00 uur. Op vrijdag-
ochtend 30 maart kunt u het restant
kleding en envelop ophalen tussen
11.00 en 12.00 uur. Heeft u nog vra-
gen? info@cledingkantine.nl

Berkelduikers promoveren naar
landelijke B-klasse

Regio - Het is gelukt! Zaterdagavond werd de laatste competitiewed-
strijd gezwommen in de landelijke E-on competitie C-klasse. De C-
klasse bestaat uit 31 zwemclubs uit het hele land en de beste 5 teams
promoveren naar de B-klasse.

Tot zaterdag stonden De Berkeldui-
kers op de tweede plaats. Zo'n laatste
wedstrijd is dan heel spannend om-
dat het puntenverschil tussen de bes-
te teams niet heel erg groot was. Van

de snelste twee zwemmers per club
en per leeftijdscategorie wordt de tijd
omgezet in punten. Mocht echter een
zwemmer worden gediskwalificeerd
dan telt de tijd van de derde zwem-

mer van de zwemclub. Het puntento-
taal dient dus zo laag mogelijk gehou-
den te worden.

Het ging op rolletjes, geen enkele
zwemmer van de Berkelduikers werd
gediskwalificeerd. Er werd zelf in
50% van alle starts door de zwem-
mers van de Berkelduikers een PR ge-
zwommen, wat een hele prestatie is!

'Het publiek voelt het'

Michon & band op 24 maart
in Ruurlo

Zangeres Michon Sprengers: "De saudade met zijn weemoed, heimwee en hartzeer is ken-
merkend voor onze meeslepende fado-, Kaapverdische en jazzmuziek."

Ruurlo - Op zaterdag 24 maart treedt Michon & band voor de derde
keer op in Ruurlo. Op veler verzoek, want eerdere optredens op Konin-
ginnedag en tijdens het KasteelTuinFestival in 2010 kregen lovende
kritieken. Sinds de vorige concerten is er nogal wat veranderd in de
band. Wat het publiek daarvan merkt wil zangeres Michon Sprengers
graag uitleggen.

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

Michon steekt enthousiast van wal:
„Misschien moet ik dat helemaal
niet willen uitleggen. Wie onze eer-
dere concerten bijwoonde zal voelen
dat we andere accenten leggen en
dat er iets veranderd is in de sound
van Michon & band. Er wordt meer
geïmproviseerd. We spelen nieuwe
stukken. Maar wat onvervreemdbaar
bij ons is gebleven, is de saudade, het
gevoel van weemoed en heimwee in
onze muziek. Er is regelmatig sprake
van hartzeer, van een verlangen dat
niet beantwoord kan worden. Dat is
vooral heel kenmerkend voor de Por-
tugese nummers in ons repertoire.
Er is nu echter veel vaker sprake van
een jazzy feel. We 'flirten' met zowel
de fado en Kaapverdische klanken
als met de jazz. Sinds onze vorige op-
tredens hebben we een bredere basis
van vaste musici. In het verleden was
er sprake van een kleine vaste kern
die werd aangevuld met steeds wisse-
lende musici. Nu hebben we een gro-
tere vaste groep met naast gitaar en
bas, ook toetsen, percussie en viool.
Daardoor zijn we nog veel beter op
elkaar ingespeeld. Er ontstaat steeds
meer ruimte voor improvisatie. We
hebben nu nog sterker een eigen stijl,
waarin we een prachtige symbiose
hebben gevonden tussen bijvoorbeeld
fado en jazz."

JAZZ
Michon Sprengers raakt steeds en-
thousiaster in haar verhaal: „Ook de
Kaapverdische muziek heeft aspecten
van jazz in zich. Die aspecten zijn we
mede sterker gaan ontwikkelen sinds
Ed Baatsen zich bij ons heeft gevoegd.
Ed Baatsen is een begenadigd jazzpia-
nist en levert een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van de steeds
herkenbaarder 'Michon-sound'. Dat
komt nog eens sterker tot uiting
doordat we steeds meer eigen num-
mers toevoegen. We stimuleren en
inspireren elkaar. Ik weet zeker dat
het publiek dat ook zo ervaart en dat

daardoor de interactie met ons pu-
bliek nog sterker wordt."

NIEUWE INSTRUMENTEN
Bezoekers zullen volgens Michon
Sprengers ook zien dat men van
steeds meer - en vaak ook nieuwe
- instrumenten gebruik maken. Zo
heeft Gertjan Withagen onlangs de
bouzouki ingeruild voor twee an-
dere schatten van instrumenten:
een 12-snarige Spaanse laud en een
bandurria, het kleinere broertje. Hij
presenteerde ze met trots tijdens een
repetitie. Michon Sprengers: „We
hadden allemaal meteen een brede
srnile op ons gezicht. Het klonk heel
speels en ze zijn ook snoezig om te
zien! En Gertjan Withagen is niet de
enige met een nieuw instrument.

Sinds kort is Ed Baatsen in het bezit
van een melodica. Al die nieuwe klan-
ken inspireren tot het componeren
van nieuwe songs. Over eigen stuk-
ken gesproken. Gertjan Withagen
heeft een bezoek gebracht aan Anita
van Zeben, onze vaste vertaalster. We
kunnen aan de slag met twee prach-
tige teksten. Kortom, er zit heel veel
in de pijplijn. We spelen songs met
een verhaal en melodieën die blijven
hangen. Wat wil je nog meer? Luis-
teren! Ik beloof de mensen in Ruurlo
een fantastische avond op 24 maart."

GRATIS CD
Het concert van Michon & band op
zaterdag 24 maart begint om 20.15
uur in het Kulturhus, Nieuwe Weg
l, Ruurlo. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar via de website
www.kunstkringruurlo.nl, bij Alex
Schoenmode, Dorpsstraat 21, bij
Groot Jebbink Bloemen, Dorpsstraat
57 en bij Masman Haarmode, Borcu-
loseweg 2 in Ruurlo en op 24 maart
vanaf 19.15 uur aan de kassa in 't
Kulturhus.
Meer informatie is te vinden op de
website www.kunstkringruurlo.nl.
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Meek's Meubelen Ruurlo

- Nieuw totaalconcept voor de woonkamer
Ruurlo - Vanaf 3 maart voert Meek's Meubelen in Ruurlo ook het
merk XOOON: een modern en eigenzinnig totaalconcept voor in de
woonkamer.

Meek's Meubelen Ruurlo biedt u op
een oppervlakte van maar liefst drie-
duizend vierkante meter een enorme
moderne woonbeleving. Met een
keur aan grote merken in verschillen-
de toonzalen kan de liefhebber van
design in het strakke, moderne en
eigentijdse interieur zijn hart opha-
len. De moderne collectie van Meek's
Meubelen aan de Domineesteeg in
Ruurlo wordt zorgvuldig voor u ge-
selecteerd en regelmatig vernieuwd.
Hierdoor bent u bij elk bezoek ver-
zekerd van nieuwe interieurindruk-
ken. Grote meubelmerken als Cloak,
Gispen, Harvink, Interstar, Jess Meu-
beldesign, Machalke by Machalke &
Touche hebben niet voor niets voor
gekozen om hun designstukken bij
Meek's Meubelen te presenteren.
Vanaf 3 maart voert Meek's Meube-
len Ruurlo ook het merk XOOON.
Een trendy, opvallend en eigenzin-
nig totaalconcept voor de woonka-
mer, met een scherpe prijs-kwaliteit-
verhouding. Van tafels, stoelen en
banken tot dressoirs, verlichting en
wanddecoratie.Alles ingespeeld op de
nieuwste trends en kleuren.XOOON
richt zich op de jonge en jong voelen-

de consument die weet wat ze wil. Op
mensen voor wielevensstijl belang-
rijker is dan leeftijd. Op de sportiev
een ruimdenkende mens die verlangt
naar ruimte en bewegingsvrijheid en
op zoek is naar meubelen die tegen
een stootje kunnen en tegelijkertijd
modieus en actueel zijn.

MODERN EN BEWUST
XOOON biedt producten in de
nieuwste kleuren en vormen. Denk
aan hoogglans gelakte materialen
in diverse kleuren, maar ook eco-
logisch onbehandeld hout. Met
dat laatste richt XOOON zich op de
moderne.modebewuste klant. Pure
houtsoorten, RVS gecombineerd met
duurzame stoffen en kwaliteitsle-
der.Dat is de collectie waar XOOON
voor staat en zich onderscheidt in
de markt. Het merk kent naast een
ruime collectie meubelen ook een
uitgebreid assortiment aan decoratie-
artikelen: een mix van reinvited arti-
kelen (oude modellen in een nieuw
jasje) en eigentijdse innovatieve pro-
ducten. Voor meer informatie: zie de
website: www.meeksmeubelenn.iur-
lo.nl of tel. (0573) 453349. XOOON richt zich op de jonge en jong voelende consument die weet wat ze wil. Op mensen voor wie levensstijl belangrijker is dan keftijd.

Met medewerking van FC Twente

Voetbalworkshop voor
Veldhoekse kinderen

Zaterdag 17 maart

De kinderen kregen allerlei behendigheidsopdrachten met voetbalen.

Veldhoek - De kinderen van de basisschool Veldhoek kregen onlangs
in sporthal Veldhoek een leuke uitnodiging van de Sportfederatie Ber-
keiland. De leerlingen konden deelnemen aan een voetbalworkshop
met medewerking van de Enschedese voetbalclub FC Twente.

Dat lieten de kinderen zich geen
tweemaal zeggen. De kinderen kon-
den meedoen onder de schooltijden

als vervanging voor de gymles. In de
sporthal werd op 29 februari flink
getraind. De kinderen kregen allerlei

behendigheidsopdrachten met voet-
balen. Enthousiaste kinderen en veel
bezwete gezichten.
Als beloning kregen de kinderen een
poster, een muismat en een kidsclub
informatieboekje mee van FC Twen-
te. Een zeer geslaagde gymles in een
ander jasje!

Hengelo - Dit jaar is het 75 jaar geleden dat HAMO-
VE is opgericht, m die 75 jaar is er veel veranderd.
In de jaren 30 werden er alleen oriënteringsritten
georganiseerd. Gelijk na de oorlog kwam daar de
cross op 't Zand bij en later de veteranenralry, wég-
races, toertochten en offroadrit.

Op dit moment worden er activiteiten georganiseerd op
het gebied van verschillende motordisciplines.

Wat HAMOVE allemaal in huis heeft is te zien op zon-
dag 18 maart tijdens de open dag van 11.00 -16.00 uur.
Maar er is meer. De toerrijders kunnen vanaf 9.30 uur
meedoen aan de lenterit van ongeveer 225 kilometer. De
route is zowel in GPS als bol-bijl beschikbaar. Verder zijn
er verschillende raceteams aanwezig met onder andere

Red Buil Rookies rijder en HAMOVE lid Scott Deroue, is
er een testbank aanwezig om het vermogen van je mo-
tor te bepalen, kan informatie ingewonnen worden over
motorcursussen, motorreizen en navigatiesystemen en
zijn er verschillende tuningsbedrijven en motorzaken
aanwezig. Maar ook de jongste bezoekers worden niet
vergeten!

Voor hen is er een minicrossbaan, een springkussen,
verschillende skelters/hobbelfietsen, schminken en een
speurtocht met gratis friet van 12.00-14.00 uur.

Gratis naar de HAMOVE wegraces op 20 mei a.s. of
meerijden in het zijspan van ROMAN racing?
Kom naar de open dag op 18 maart van 11.00-16.00 uur.
Voor meer info: www.hamove.nl

Presentatie Koen Kampioenijsje
Hengelo - Het boek van Koen
Kampioen is zo'n groot succes
dat er een televisieserie van ge-
maakt is. De serie is onder andere
in Hengelo Gld. opgenomen en is
vanaf 31 maart wekelijks op de
televisie te zien. De schrijver van
het boek Fred Diks, is woonach-
tig in Hengelo.

Hans en José Langeler hebben in hun
ijssalon een speciaal Koen Kampioe-
nijsje. Zij introduceren dit ijsje op
zaterdag 17 maart om 14.00 uur.
Speciale gast is de auteur Fred Diks.

Alle kinderen van de basisscholen
uit de oude gemeente Hengelo kun-
nen hierbij aanwezig zijn. Je wordt
ontvangen door de schrijver van het
boek, hij gaat wat vertellen over zijn
boeken Koen Kampioen, zingt enkele
liedjes en daarna krijg je een lekker
Koen Kampioenijsje.

Verder worden er tien boeken van
Koen Kampioen verloot onder de aan-
wezige kinderen. Wil je hierbij zijn,
geef je dan op vóór 16 maart bij Ca-
fetaria Langeler, Spalstraat 5 in Hen-
gelo Gld. tel. 0575-461212.

Overeenkomst Sensire en
Thuis in de Achterhoek
Regio - Op maandag 5 maart hebben Sensire en Thuis in de Achter-
hoek een samenwerkingsovereenkomst voor urgentieadvisering gete-
kend. Met deze overeenkomst waarborgt Thuis in de Achterhoek de
urgentietoekenning op deskundig wijze en met onafhankelijk advies.

Per jaar vragen vijf- tot zeshonderd
mensen bij de deelnemende corpo-
raties van Thuis in de Achterhoek
een urgentieverklaring aan. Urgent
is een huishouden dat buiten eigen
schuld in een dringende noodsituatie
verkeert. Voor deze mensen is het
noodzakelijk om binnen zes maan-
den te verhuizen. Maar door sociale
of medische redenen kunnen zij bin-
nen die termijn zelf geen geschikte
woonruimte vinden.

ONAFHANKELIJK
Om te bepalen of iemand in aan-
merking komt voor urgentie, maakt
Thuis in de Achterhoek gebruik van
het onafhankelijke en deskundige ad-

vies van Sensire.
Sensire heeft jarenlange ervaring op
het gebied van urgentieadvisering en
de medewerkers hebben veel kennis
van sociale en medische problema-
tiek. Voor woningzoekenden met een
urgentietoekenning wordt via directe
bemiddeling andere woonruimte ge-
zocht.

EENDUIDIG
De samenwerkende corporaties van
Thuis in de Achterhoek willen wo-
ningtoewijzingen op basis van urgen-
tie op eenduidige wijze organiseren.
Met het tekenen van de overeen-
komst hopen Sensire en Thuis in de
Achterhoek een waardevolle aanvul-
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Galerie Espace Enny

Durf jij de kwetsbare kant te (laten) zien?
Laag Keppel - Op zondag 18 maart opent Frank van de Schoor, kunst-
historicus en conservator moderne kunst Museum Het Valkhof, een
solo-tentoonstelling met nieuw werk van Frank van Hemert.Hij toont
zijn schilderijen, tekeningen en collages met de diepste menselijke
emoties in series en voegt daar regelmatig nieuwe werken aan toe.
Frank van Hemert laat tot en met 29 april het kwetsbare van zijn
sterkste kant zien in galerie Espace Enny aan de Dorpsstraat.

In deze solo-tentoonstelling zullen
naast werken uit de serie Hölder-
lintürme, Iconen en Und die Frauen
warten.... ook recente toevoegingen
aan de serie Healing me-Healing you
te bewonderen zijn. Espace Enny is er
bijzonder trots op, als eerste galerie,
de pastei-tekeningen uit de nieuwe
serie Tien bij Tien te kunnen laten
zien. De tentoonstelling zal de be-
zoeker niet onberoerd laten. Van He-
mert schuwt de werkelijkheid niet,
kijkt niet weg, maar duikt er juist
in. Maar waar kijkt hij dan naar?
Immers niets is zo persoonlijk en
tegelijkertijd universeel als emotie.
Vraag en hoor het van de kunstenaar
zelf, Espace Enny organiseert o.a. een
workshop, een lunch en finissage met
Van Hemert met de centrale vraag:
Durf jij de kwetsbare kant te (laten)
zien? Het uitgebreide 'ondersteu-
nende' programma, om de bezoeker
op een bijzondere manier kennis te
laten maken met het ideeëngoed, de
inspiratiebronnen en natuurlijk het
werk van Frank van Hemert, bestaat
o.a. uit een workshop op zaterdag
31 maart van 11.00 tot 17.00 uur. In
deze workshop werk je in de galerie
samen met Van Hemert. Materiaal is
aanwezig en er wordt gezamenlijk ge-
luncht. Op zondag l april gaat Frank
van Hemert van 11.00 tot 15.00 uur
middels een rondleiding dieper in op
de werken geïnspireerd op het icoon
Marilyn Monroe. Zondag 29 april is
de laatste dag van de tentoonstelling,

die dan feestelijk zal worden afgeslo-
ten. Alleen tijdens deze finissage is
tussen 13.00 en 17.00 uur de installa-
tie Innocent People te zien. Informa-
tie omtrent de kosten en minimale
deelname plus het reserveren voor de
workshop en/of lunch kan via: info@
espaceenny.nl

Drukke tijden voor Koen Kampioen

De auteur van de Koen Kampioenboeken, Fred Dïks.

Hengelo - Er breken drukke tijden aan voor Koen Kampioen. De AVRO
organiseert namelijk op woensdag 14 maart in Blaricum een lande-
lijke presentatie en een persviewing bij BW'31. Dat is de Blaricumse
voetbalclub waar Luca Borsato, een van de acteurs uit de tv-serie, ac-
tief is.

Bekende acteurs die meedoen in de
serie, gebaseerd op de boeken van
Hengeloër Fred Diks, zijn Leontine
Borsato, Marit van Bohemen, Tim
Murck, Ad van Kempen.Pim Veth,
maar ook sportjournalist Hugo Borst
en Normaal-zanger Bennie Jolink. Et-
tenaar Alle Diks, de zoon van de Ach-
terhoekse kinderboekenschrijver,
maakt zijn acteerdebuut in diverse
afleveringen als trainer van profclub

Stark. Het elftal van FC Top, waarbij
diverse Pax-jeugdspelers meedoen,
zal het die middag opnemen tegen
het jeugdteam van Luca Borsato.
Op vrijdag 16 maart is er om 18.00
uur een bijeenkomst in de Pax-kan-
tine voor het bestuur en sponsoren
van de tv-serie. Annemarie Mooren
laat dan een aflevering zien tijdens
de zogenaamde sneakpreview. Vanaf
19.00 uur zijn alle Pax-leden welkom

om naar twee afleveringen te gaan
kijken. Opgave is mogelijk via de site
vanPax.

Koen Kampioen-ijs
Bij cafetaria Langeler is op zaterdag-
middag 17 maart vanaf 14.00 uur de
presentatie van het Koen Kampioen-
ijs. Fred Diks heeft speciaal voor
Frusco twee mini-boekjes over Koen
Kampioen geschreven. Deze zijn
gratis te verkrijgen bij aankoop van
Goudkistje-ijs.
De kinderen van de Hengelose basis-
scholen hebben daarvoor een speciale
uitnodiging ontvangen. Zij krijgen
gratis ijs en een gratis boekje.

Een testament is niet genoeg
Zelhem - U denkt alles goed te
hebben geregeld. U bent verze-
kerd tegen al het mogelijke on-
heil. Voor het geval u overlijdt,
hebt u een goed testament. Goed
in orde toch? Of toch niet?

Waarschijnlijk mist u nog iets. Stel u
wordt ziek, of u krijgt een ongeval en
ligt in coma of lijdt aan dementie. U
bent dan niet meer in staat om te zeg-
gen wat u wilt, oftewel; u leeft nog
wel, maar u bent wilsonbekwaam.
Wie regelt dan uw zaken? Gebeurt
dit dan wel volgens uw wensen? De
wet schrijft in dat geval voor dat u
onder bewind of curatele komt. Een
kantonrechter gaat zich over uw za-
ken buigen en kan zich daadwerke-
lijk met de afwikkeling van uw finan-
ciële zaken bemoeien.
U kunt dit ook door uw partner, uw
kinderen of een andere vertrouwens-
persoon laten regelen, maar dan moet

u daarvoor vooraf een algemene vol-
macht laten opstellen. Zo'n algemene
volmacht tekent u bij uw notaris. Met
die algemene volmacht kan de door u
aangewezen persoon zaken voor u re-
gelen en hoeft er geen kantonrechter
aan te pas te komen.
Verder kunt u in de algemene vol-
macht medische wensen vastleggen,
bijvoorbeeld over het wel of niet
doorbehandelen wanneer het lijden
uitzichtloos is. Ten slotte kan een
ondernemer zorgen dat zijn eigen
zaak, volgens zijn wensen doordraait,
wanneer hij dit zelf niet meer kan be-
invloeden. We spreken dan ook wel
over een 'levenstestament'.
Kortom, met een algemene volmacht
of levenstestament kunnen veel
praktische problemen worden voor-
komen. Het is dan ook verstandig om
tijdig een afspraak met een notaris te
maken, om dit mogelijke probleem
te bespreken en eventueel te regelen.

Voorjaarskriebels bij Deco
Home Harmsen
Hengelo - De temperaturen wor-
den weer zachter, het blijft langer
licht. We kunnen weer naar bui-
ten! Het wordt tijd om voorjaars
inkopen te doen. Op 17 maart
wordt dit wel heel voordelig! Na
groot succes van vorig jaar, orga-
niseert Deco Home Harmsen op
17 maart een opendag met maar
liefst 20% korting op het hele as-
sortiment.

NIEUWS:
Nieuw dit jaar is de outletshop, diver-
se producten uit 2011 zoals behang
en verf worden tegen outletprijzen
verkocht in de speciaal ingerichte
outletshop.
Er is ook een afdeling "Riviera Mai-
son" bijgekomen dit jaar. Dit wel-
bekende merk voor raamdecoraties

staat sinds enige maanden in de
showroom en is nu al een ware trend!
Tijdens de opendag gaat hier ook 20%
van de verkoopprijs af!
Ook voor woonaccessoires bent u bij
Deco Home Harmsen aan het juiste
adres, sinds eind vorig jaar worden
er diverse woonaccessoires verkocht
perfect passend bij uw huidige of
nieuwe interieur.
Kortom zoekt u: Gordijnen, verf, be-
hang, vloeren, accessoires, aanver-
wante artikelen of wilt u gewoon
even rondkijken? Kom dan V7 maart
naar de opendag van 08.30uur tot
IG.OOuur! De koffie staat klaar en la-
ter op de dag staat er een frisse ver-
snapering voor u klaar in de trendy
voorjaarsbar.
Alvast sfeerproeven? www.harmsen-
vakschilders.nl

Grote geldbingo bij
Doldraejers
Velswijk - Carnavalsvereni-
ging De Doldraejers te Vels-
wijk houdt, samen met Ger
Jan Kramp beheerder van
dorpshuis D'n Draejer op 23
maart een bingoavond met
een totaalprijzenpot van
€ 400,-. De bingoavond begint
om 20.00 uur.

Er wordt gespeeld met duokaar-
ten, dat wil zeggen dat je voor €
10,-- een set kaarten krijgt waar-
mee je acht rondes (acht verschil-
lende kleuren) kunt meespelen.
Elke ronde bestaat uit drie delen.

Er wordt gespeeld om de bovenste
rij, bovenste en middelste rij, en
de volle kaart. Elke ronde heeft de
deelnemer drie keer kans op een
geldprijs met een hoofdprijs van
maar liefst € 150,-.

Dorpshuis 'd'n Draejer' gaat om
19.30 uur open, deelnemers die
later dan 20.00 uur binnenkomen
kunnen pas na de pauze instro-
men. Iedereen mag deelnemen. Je
hoeft geen lid van de vereniging,
of inwoner van de Velswijk of
Wittebrink te zijn.

Colors@Home Gosselink
bij RTL4
Steenderen - Colors@Home komt
op televisie en wel op RTL4 in het
programma 'van Kavel tot Kas-
teel'. Met meer dan 140 vestigin-
gen verspreid over het land heeft
deze organisatie besloten om te
gaan bouwen aan de naamsbe-
kendheid, het tonen van het as-
sortiment én het vakmanschap
van de mensen.

In het programma worden zes inte-
rieurtrends gepresenteerd door Alex
Speelman, bekend trendwatcher bij
Bece raamdecoratie. Deze trends wor-
den vervolgens vertaald in zes woon-
kamers die worden ingericht door een

aantal Colors@Home vestigingen.
Dit houdt in: schilderen, behangen,
tapijt- vinyl - of laminaat/parket leg-
gen en natuurlijk raamdecoratie en
gordijnen. Eén van deze vestigingen
is Colors@Home Gosselink in Steen-
deren. Hans Geurts en medewerker
George van Aalst zijn maandag jl.
naar Nunspeet geweest voor de opna-
mes voor het programma.
De 6 uitzendingen zijn te zien op de
zaterdagen van 17 maart aanstaande
tot en met 21 april om 17.30 uur. De
herhaling is te zien op de zondagen
van 18 maart tot en met 22 april om
10.30 uur.
Meer info: www.colorsathome.nl.

Doe de test op
watdoejijbijbrand.nl
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Gouden trouwring na vijftig jaar
teruggevonden in Zieuwents weiland

Marietje Meekes (84) uit Zieuwent koestert de herinneringen aan haar overleden man. De foto had ze al. Sinds kort heeft ze ook de
trouwring die vijftig jaar kwijt was weer in haar bezit.

Zieuwent - "Zo kan va d'r mooi naar kiek'n", zegt Marietje Meekes (84)
uit Zieuwent. Na een periode van misschien wel vijftig jaar is de trouw-
ring die haar inmiddels overleden man Toon droeg, teruggevonden in
een weiland aan de Koolsweg bij haar schoonzus. De buurman van me-
vrouw Nijenhuis zag het gouden juweeltje vrijdag 2 maart flonkeren
in de donkere aarde. Marietje Meekes heeft het nu veilig opgeborgen
in een eierdopje en het een plaatsje op de kast gegeven bij de foto van
haar man.

"Ik ben bang dat de ring anders weer
kwijtraak", legt de Achterhoekse uit.
Hoeveel jaar het sieraad kwijt is ge-
weest, durft ze niet met zekerheid te
zeggen. "Hij raakte het al vlak nadat
we trouwden kwijt. We zijn in 1954
getrouwd." Dat is waarschijnlijk ge-
beurd terwijl Toon zijn zwager hielp
bij het maaien van de rogge. "Toen hij
daarvan terugkwam zei hij: 'Marietje,
ik ben mijn mijn trouwring kwijt'. Ik
vertelde hem dat hij maar meteen een
nieuwe moest laten maken", blikt de

84-jarige terug. Ze lacht: "Mijn man
zei nog dat die ring heus nog wel te-
recht zou komen."
Dat het er daadwerkelijk van zou ko-
men, daar hield ze, ondanks alles wat
ze in haar lange leven meemaakte, al
geen rekening meer mee. Geen won-
der dat ze er nu erg zuinig op zal zijn.
Toen haar schoonzus het 'cadeautje'
kwam brengen, schoof ze het met-
een om haar vinger. Omdat de ring
voor haar vingers te groot is, durft ze
hem echter niet te dragen en daarom

heeft ze het sieraad veilig opgeborgen
in een eierdopje. "Ik hou de hulp in
de gaten als ze de kast schoonmaakt.
De ring mag absoluut niet per onge-
luk in de stofzuiger verdwijnen."
Ze weet dat je al het kostbare in het
leven moet koesteren. Vol passie ver-
telt ze alles dat de afgelopen -84 jaar
de revue passeerde en wat er nog
aan gaat komen. Decennialang was
de nog steeds levenslustige vrouw
vrijwilliger bij de EHBO-vereniging,
kreeg een koninklijke onderschei-
ding, maar verloor ook haar man in
1997. Ondanks dat verlies en de fy-
sieke ongemakken die oud worden
met zich meebrengen, geniet ze met
volle teugen van alles wat haar kin-
deren en kleinkinderen doen. "Ik wil
honderd worden", lacht de Achter-
hoekse. De ring zal haar weer extra
energie geven.

'ZeespiegeF een goede inval

Josée van der Staak en Menno Kalmann

Vorden - Vrij recent kreeg Theater Onder de Molen een annulering
voor een optreden van artiesten op zaterdag 10 maart l Dat gebeurt
nu eenmaal, maar wat nu? Op zo'n korte termijn kon de program-
meur van Theater Onder de Molen alleen zichzelf bereid vinden om
in te vallen.

Haar pianist en een bevriende dichter
bleken beschikbaar, dus was er afge-
lopen zaterdagavond toch nog een
prachtig programma in de molen.

Voor de pauze droeg Steven van Cam-
pen een keuze voor uit zijn nieuwste
bundel 'huidloos dichterbij' muzikaal
begeleid door Josée van der Staak en

Menno Kalmann. Zonder repetitie en
met alleen de effectieve regieaanwij-
zingen van Steven werd het een vloei-
ende presentatie. De krachtige poëzie
van Steven wist de dichter zelf over-
tuigend over het voetlicht te krijgen,
daarbij geholpen door prachtig uitge-
kozen én uitgevoerde muziek.

Na de pauze brachten Josée en Men-
no een vernieuwde versie van hun
muziektheater 'Zeespiegel'. Met twee
liedjes geschrapt en een andere voor-
dracht kreeg het zilte verhaal met
veel liefde voor de zee een intensere
uitvoering. Wat gebleven was, waren
de warme inlevende stem van Josée
en het virtuoze piano- en gitaarspel
van Menno. Met als punt van diepe
bezinning het instrumentale tus-
senspel op gitaar en piano midden
in 'Het Schip'. Ook de achtergrond-
projectie van eigen foto's, collages
en wasschilderijen werd door het
publiek weer gewaardeerd. Volgens
planning wordt 'Zeespiegel' als boek
+ cd op 5 oktober in TOM gepresen-
teerd, samen mét een complete uit-
voering. Voor meer informatie over
TOM zie www.tom-vorden.nl.

Workshop Numerologie: spelen met getallen
Hengelo - Numeroloog Gerrit Jan-
sen zet u op uw nummer. Vanuit
de numerologie kan men inzicht
krijgen in wat het levensdoel is.

De geboortedatum geeft de missie
aan en de geboortenamen geven in-
formatie over welke wijze je deze
missie kunt uitvoeren. Ook kunnen

de Valkuilen' via numerologie zicht-
baar worden gemaakt en kun je via
het 'bruggetal' de verbinding met een
ander in je leven duiden. Er is tijdens
de workshop gelegenheid om uzelf
te laten duiden, als u dat wenst. Het
is handig om pen en papier mee te
nemen om zelf mee te kunnen num-
meren.

De workshop vindt plaats op woens-
dag 4 april van 20.00 tot 22.00 uur
in de bibliotheek van Hengelo. Leden
met een basisabonnement of hoger
betalen 5 euro. Overigen 8 euro. In-
schrijven is verplicht en kan via de
website van de bibliotheek: www.bi-
bliotheekwestachterhoek.nl. Kijk bij
de agenda.

'We j'

Wat is: A. Mietereg.
Kwaad
"Door word i'j mietereg van

B. Streuken.
Strookje, strohalm.
Kon i'j van 'n streuken 'n fluitjen maken?

C. Drinkenbusken
Blauwe, emaille drinkbusje.
" 't Drinkenbusken met kolde koffie".

Boerderij Nijenhuis in Vorden
krijgt een nostalgisch jasje aan

Op het erf van boerderij Nijenhuis aan de Lieferinkweg in Vorden werden donderdag
8 maart zes fruitbomen geplant.

Vorden - "Het moet zo zijn dat als een jongetje in Amsterdam op
maandag tegen zijn vriendjes vertelt dat hij het weekend in het mooie
Bronckhorst is geweest, zijn vriendjes gaan huilen omdat zij er niet
waren." Burgemeester Henk Aalderink was donderdag 8 maart weer
op dreef om zijn Bronckhorst en zijn Achterhoek op de kaart te zetten.
Ditmaal deed hij dat voorafgaand aan het planten van zes fruitbomen
op het erf van boerderij Nijenhuis aan de Lieferinkweg in Vorden. In
het kader van het project 'Streekeigen en eigentijds erf krijgt deze
moderne melkveehouderij een nostalgisch jasje aan.

Het eigentijdse agrarische bedrijf in
een streekeigen landschap draagt zo
op een positieve manier bij aan de
kwaliteit van de omgeving. Volgens
Aalderink is dit niet alleen een manier
om toeristen te trekken, maar maakt
het ook de inwoners van Bronckhorst
trots op hun eigen cultuurhistorie.
De burgervader vertelde ook dat in
de toekomst zo'n 1600 boerderijen
leeg komen te staan. Initiatieven als
dit project zouden een goed voor-
beeld kunnen zijn van hoe deze be-
dreiging in kansen worden omgezet.
"Een stukje verderop, op landgoed
Hackfort is ook iets moois gaande."
Daar worden de tuinen voor een deel
onderhouden door bewoners en be-
geleiders van de zorgboerderijen van

Urtica De Vijfsprong. "Zo houden we
het platteland leefbaar."
Ook bij het project Streekeigen en
eigentijds erf dragen bewoners een
steentje bij aan de leefbaarheid. Op
l juni van dit jaar wordt een website
gelanceerd die mensen kunnen raad-
plegen als zij de kwaliteit van hun
boerenerf en het Gelders landschap
willen verbeteren. Dit project wordt
ondersteund door het Prins Bernhard
Cultuurfonds, het Geldersch Land-
schap, Stichting Landschapsbeheer
Gelderland en het Gelders Genoot-
schap.

Bekijk een filmpje op
www.contact.nl

Akoestische driemansformatie
in TOM
Vorden - Zondag 18 maart, (de
derde-zondag-van-de-maand voor-
stelling), speelt 'Aanplak Harrie'
in Theater Onder de Molen aan de
Lindeseweg 29 te Vorden.

De groep bestaat uit Wim Katerberg,
Jan Mellema en Janjaap de Vries, die
Nederlandstalige luisterliedjes uit ei-
gen keuken ten gehore brengen. Wee
moedige bespiegelingen, breekbare
miniatuurtjes en mild-humoristische
verhandelingen worden afgewisseld
met vlotte deuntjes, glimlachopwek-
kende gezegdes en taalgevoelige
versjes, geraffineerd gedragen door
gemakkelijk in het gehoor liggende
muziek.
Het geheel wordt geserveerd met gi-

taar, mondharmonica, contrabas en
drums en waar nodig wordt de zang
op smaak gebracht met een tweede
en derde stem. Dit is voor iedereen die
kan genieten van teksten die 'ergens
over gaan', van muziek die je vanaf
de eerste maten meevoert, van origi-
nele luisterliedjes die je verrassen.

De voorstelling begint om 15.00 uur.
Kaarten kunnen gereserveerd wor-
den via www.tom-vorden.nl of 0575
- 555783.
Geen vervoer of men wil liever niet
alleen? Dan kan men tot aanstaande
vrijdag 17.00 uur bellen met met 06-
57079558. U wordt dan opgehaald en
thuisgebracht, uw rolstoel of rollator
kan ook mee.
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St. Joannesschool voert TASSENDE' onderwijsactie

De jongste kinderen Joannesschool allemaal ...en ook de oudsten van de Joannesschool allemaal ik één lokaal.

Steenderen - Dinsdag 6 maart was er een grote landelijke stakingsdag
in het onderwijs, waarbij actie werd gevoerd op wel 2500 scholen. 1700
scholen sloten zelfs hun deuren. Het team van de St. Joannesschool
in Steenderen staakte deze dag niet, maar koos voor een 'passende
onderwijsactie' om solidair te zijn met de stakers. De school startte
dinsdagochtend met minder dus grotere groepen. De leerkrachten
wilden hiermee aantonen en laten ervaren wat het betekent om met
grote groepen te moeten werken.

De ouders waren uitgenodigd om een
kijkje te nemen hoe dit er dan uit gaat
zien. Met de kinderen en de ouders
is gesproken over de gevolgen van
de bezuinigingen. Minder aandacht,

minder ondersteuning, grotere be-
lasting van de leerkracht en minder
plezier in het onderwijs! Kortom min-
der kwaliteit! Waarom deze actie/ on-
derwijsstaking? Leraren en schoollei-

ders in het primair onderwijs (ba-
sisonderwijs) maken zich zeer grote
zorgen over de gevolgen van de 300
miljoen bezuiniging op het Passend
Onderwijs. Deze bezuiniging houdt
in dat klassen (nog) groter worden
en kinderen niet meer de volledige
zorg en aandacht krijgen die zij nodig
hebben. Het aantal kinderen dat spe-
ciale zorg nodig heeft (voorheen gin-
gen zij naar het speciaal onderwijs)
zal binnen het basisonderwijs flink
toenemen. Op het moment dat hier-
voor geen extra hulp of geld gegeven

wordt staan leerkrachten voor een
onmogelijke taak. Dagelijks zullen zij
de onmogelijke keuze moeten maken
tussen aandacht voor leerlingen die
extra zorg nodig hebben of aandacht
voor de 'gewone' leerlingen. Dit heeft
gevolgen voor de zorg voor kinderen,
maar ook voor de werkdruk en werk-
plezier van leerkrachten.

Tot overmaat van ramp worden over
twee jaar ruim 5000 banen in het spe
ciaal onderwijs geschrapt, waardoor
expertise en ondersteuning van bij-

voorbeeld kinderen met een rugzak
drastisch verminderen of zelfs hele-
maal geschrapt worden.
De gezamenlijke onderwijsbonden
hadden opgeroepen tot actie/ staking
om de minister op andere gedachten •*
te brengen. Leerkrachten, leerlingen
en ouders hopen dat de minister
door dit signaal van actie/ staking in
het hele land tot het besef zal komen
dat dit soort maatregelen absoluut
niet goed zijn voor het onderwijs. De
kinderen mogen niet de dupe worden
van deze maatregel.

Handbal 10 en 11 maart 2012

Een fraaie aanval van Quintus in de wedstrijd tegen DSC.

Hengelo - Zaterdag 10 en zondag 11 maart speelden zes handbal teams
van SV Quintus hun wedstrijden. Drie uitwedstrijden en drie thuis-
wedstrijden met een prima resultaat: een verlies, een gelijkspel en
maar liefst vier keer winst.

Zaterdag ging het C-Jeugdteam naar
Sporthal De IJsselweide in Ulft voor
hun wedstrijd tegen UGHV C3. Het
Hengelose team wilde ook deze wed-
strijd winnen om de eerste positie
in hun poule te kunnen behouden.
Na een sportieve wedstrijd kon in-
derdaad Quintus de winstpunten
bijschrijven, uitslag 6-9 Op zondag
speelden de Heren A-Jeugd in de
Hamalandhal in Lichtenvoorde. De
wedstrijd tegen Erix Al werd door de
Hengelose heren gewonnen, uitslag
15-19. De D-Jeugd ging naar Arnhem
om in Sporthal Rijkerswoerd te spe-
len tegen AAC 1899 D2. De Arnhem-
se spelertjes kwamen niet tot scoren,
Quintus won met 0-7.
In Sporthal De Kamp werden drie
wedstrijden achter elkaar gespeeld.
Als eerste traden de Dl-Jeugdhand-

ballers aan in een wedstrijd tegen
de Gazellen Dl uit Doetinchem. Een
spannende wedstrijd die lang op
voorsprong stond van Quintus. Met
een 3-1 stand op het scorebord en nog
twee minuten te gaan, leek de strijd
gestreden. Toch namen de Gazellen
een slotsprint en maakten nog twee
doelpunten. De uitslag kwam op een
gelijkspel, 3-3.
De Heren B-Jeugd zag Swift A BI uit
Arnhem tegenover zich. In eerdere
wedstrijden waren de Arnhemmers
zeker sterker dan de Hengelose he-
ren, maar deze wedstrijd werd door
het thuisteam niet zomaar weggege-
ven. Een goede start van de wedstrijd
zorgde voor doelpunten van beide zij-
den. Lang bleef de stand op een paar
punten verschil, pas in de laatste
fase van de wedstrijd benutte Swift A

meer kansen en won. Uitslag 10-16.
Tot slot kwamen de Heren Senioren
uit tegen DSC l uit Diepenveen. Het
was een pittige wedstrijd met al in
de eerste minuten voorsprong voor
Hengelo. Toch zagen beide teams ve-
le doelpogingen verhinderd worden
door de keepers. Quintus benutte uit-
eindelijk de meeste kansen. Uitslag
33-12.
Op zondag 18 maart spelen alle teams
van handbalvereniging SV Quintus
een thuiswedstrijd!

PROGRAMMA:
10:00 uur Quintus C2 - UGHV C2
10:45 uur Quintus Dl - PacelhVWes-
sels Keuk Dl
11:30 uur Quintus D2 - Minerva Dl
12:15 uur Quintus BI - Minerva BI
13:10 uur Quintus Al - Apollo '70 Al
14:15 uur Quintus Dames l - Brum-
men l
15:20 uur Quintus Heren l - Blauw
Wit 2

Groot succes FrieslandCampina op
International Cheese Contest
Beste kaas ter wereld
komt uit Steenderen
Steenderen - Vermeer, een kaas
uit de 'A Dutch Masterpiece'-
lijn van Fries land Ca m p i n a, is
deze week tijdens de 29ste Inter-
national Cheese Contest in de
Amerikaanse staat Wisconsin
uitgeroepen tot beste ter wereld.
Deze kaas voor de internationa-
le markt wordt geproduceerd in
de Steenderense vestiging van
het zuivelbedrijf. In Nederland
is het product onder de naam
Cantenaar verkrijgbaar bij su-
permarkten en kaasspeciaalza-
ken. Het gaat om 'een gerijpte
kaas met een volle smaak maar
minder vet en zout'.

De jury in Wisconsin omschreef het
als 'een aardige zachte en zuivere
smaak' en de kaas heeft volgens één
van de juryleden 'een stevige body
en ligt zacht en soepel in de mond'.
Volgens FrieslandCampina is het
product zeer geschikt voor zowel

gebruik op brood als in salades en
bij de borrel. Een blije Piet Neder-
hoed - plantmanager van de locatie
Steenderen - laat middels een pers-
bericht weten erg trots te zijn dat
onder zijn hoede deze kaas wordt
gemaakt.
FrieslandCampina viel tijdens de in-
ternationale kaaswedstrijd met nog
negen andere kazen in de prijzen.
Vermeer was de 'overall winnaar'.
De International Cheese Contest
wordt elke twee jaargehouden. Dit
jaar werden er 2500 kazen in 82 ca-
tegorieën gekeurd. Dit jaar mochten
behalve een deskundige jury ook
bezoekers van het evenement hun
oordeel geven. Vierhonderd consu-
menten brachten hun stem uit.

In 2004 won het bedrijf net als in
2012 de overallprijs voor beste kaas
ter wereld met de Rembrandt. Dat
is een product uit dezelfde lijn als
de Vermeer.

Hengelo - Op donderdag 29 maart
biedt de werkgroep Inspiratie en
Ontmoeting van de gezamenlijke
kerken in Hengelo een creatieve
avond voor belangstellenden.

Onder het motto 'Paaseieren uit de
kunst' zal dominee Aleida Blanken
een korte inleiding verzorgen bij de
geschiedenis van en symbolieken in
het versieren van eieren in de paas-
tijd. Een oude en kleurrijke traditie.
Maar we zitten niet lang stil, want er
zijn eieren, verf en penselen om zelf
mee aan de slag te gaan.

Schilderes Gerda Wisselink, bedreven
en begaafd met penseel en kleur, zal
de workshop leiden en de aanwezi-
gen met raad en daad bijstaan. Deze
creatieve avond van Inspiratie en

Ontmoeting past in het rijtje van ver-
gelijkbare activiteiten in afgelopen
jaren, zoals Bijbels koken, paaskaar-
sen beschilderen en Kruiswegstaties
schilderen.

Ook een bijzondere manier om even
'stil' te staan in de veertig dagen tijd
én om samen toe te leven naar het
feest van Pasen, het Nieuwe Leven.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom!

Waar: Ons Huis aan de Beukenlaan 30
in Hengelo. Wanneer: donderdag 29
maart om - let op!-19.30 uur. Kosten:
5 euro, inclusief materiaal en koffie
of thee. Aanmelden voor deze avond
is gewenst, graag vóór 25 maart bij
Aleida Blanken of Gerda Wisselink,
0575̂ 64191.
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TUINPRODUKTEN:

VAM Bemeste tuinaarde 40 liter
VAM GFT Compost 30 liter
VAM Potgrond 40 liter
VAM Potgrond 70 liter
VAM Tuinturf 70 liter
VAM Boomschors grov den 50 liter
VAM Koemestkorrels 25 kg

Mengmest 12-10-18 25 kg
Do log r an korrel 25 kg
Gazon mest DCM-MIX 5 25 kg

€2,10
€2,30
€2,90
€4,95
€4,75
€5,25

€ 12,25
€ 16,70
€7,35

€36,5

LAVOR

Hazenhutweg 2 7255 MN HENGELO GLO

Tel 0575467555

Prijzen znjjn md.. bfnv srtgëhststd Prijmnjzijinyfl onder voorbehoud

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 9.00-lS.OOh

(tussen de middag gesloten)
of digitaal aanvragen op

www.rowielektro.nl

Electronics

Bent u toe aan vervanging van
radio, televisie, computer,
wasmachine, koelkast of
inbouwapparatuur.
Misschien wilt u wel gewoon
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel: 0575-551224

Wflww

Jansen „De Smid II

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

Kijk en koop
bij onze

adverteerders!
lekker dichtbij en
een ruime keus!

totWAKortins
ononsMedinsassoriiineni!

Luchtbuksen - Wapens - Munitie
Kleding - Laarzen

Richtkijkers - Verrekijkers

wapenhandelColenbrander
Halle-T:+31(0)314631270-E: info@wapenhandelcolenbrander.nl

www.wapenhandelcolenbrander.nl

het voorjaar
komt eraan!

Zodra de buitentemperatuur langzaam hoger gaat worden,
start het tuinseizoen ook weer op. l n het groen helpt u graag met
het professioneel klaarmaken van uw huidige tuin of het aan-
leggen van een fris, nieuw ontwerp. Bel 0575 441048.

Sral̂ k * ~44Mitotek.

^̂ ^̂

Ynhetgroen^^
Hoveniers | Boomverzorgers | Groenvoorzk

Zutphen Emmerikseweg 83-A | 7223 DA Baak
T 0575 441048 | info@inhetgroen.com | www.inhetgroen.com

Violen
Viola F1 hybride. Diverse kleuren.
Potmaat 9 cm. Draagtray 6 stuks

van 3 ,-29 voor

-179

Kuiflavendel
Lavandula.
Potmaat 12 cm.
Per stuk

Sierpot Eco
Zwart. Lichtgewicht polyterrazzo.
23x23x21 .cm 17̂ 5 9,95
29x29x27 cm 29^5 19,95
36,5x36,5x33 cm 4?rSO 29,95
Per stuk

Deurmat Domino
Rubberringmat.
40x60 cm.

van voor

99

opening

?enties)

Potgrond
Universele potgrond geschikt
voor binnen en buiten in
bloempotten en bloembakken.
Zak 30 liter 1,62.

U>MP

Rhododendron
Rhododendron F1 hybride.
Diverse soorten. Potmaat 23 cm.
Per stuk

/*Ü***

,V***

Geldig van 15 t/m 17 maart
GroenRijk Doetinchem
Wassinkbrinkweg 2 • 7002 ZD Doetinchem
tel. 0314-621021 •www.groenrijk.nl
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www.tuunte-fashion.nl

Wij zijn een zorg- wooncentrum voor mensen in de
derde levensfase met een zorgbehoefte. Om de cliënt
optimaal te laten functioneren met al zijn of haar
beperkingen, bieden wij, een appartement, op de
cliënt toegesneden ondersteuning, aanvullende zorg
en verpleging bij tekort schietende functies. Daarnaast
verlenen wij hulp aan zelfstandig wonende ouderen.
Uitgangspunt bij ons handelen' is de zelfstandigheid
en de privacy van onze cliënten.

Wij hebben de volgende vacature;

den Bouw
zorg- wooncentrum

Verzorgende
O tot 20 uren per week

niveau 2

De accenten van de werkzaamheden liggen op het terrein van de ADL,
en de psycho-sociale begeleiding van cliënten.

Ons beleid t.a.v medewerkenden is:
- De medewerkers niet alleen als persoon te zien die tegen betaling zijn werk

uit moet voeren, maar als een partner die bereid is zich voor de doelstelling
in te zetten en deze mede vorm te geven.

- De medewerker een duidelijke taak en functie heeft.
- De medewerker zijn/haar arbeidsduur die regelmaat heeft dat de betrokkenheid

met het werk gegarandeerd is.
- De medewerker die bijscholing krijgt die vereist is met betrekking tot nieuwe

ontwikkelingen.
- De medewerker in goed overleg onderling kan samen werken.
- De medewerker zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor een goede werk-

sfeer.

Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO WT.
Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw A. Maalderink.
Uw sollicitatie kunt u binnen l O dagen richten aan mevrouw A. Hartman, directeur,
Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld. Telefoon 0575-522840.

aan de Gildenweg 16 7021 BR Zelhem
per direct op zichtlocatie aan de

rotonde Stikkenweg.
Kantoor onder/bovenverdieping 1 1 Om2

Kleine opslag/bedrijfsruimte 50 m2

Diverse mogelijkheden.
0314-622046.

HIT KACIIim
BETAALBARE EN EXCLUSIEVE

KACHELS EN HAARDEN
houtkachels gaskachels speksteenkachels pelletkachels

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 -17 23 61 00

Kerkhoflaan 11, 7251 JW Vorden

Tonny Jurriëns
S J}> AUTOSCHADE
l fr^j HERSTELBEDRIJF

Z7

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Tel. (0573) 45 11 61 • www.autoschadejurriens.nl

"AA! IN VRl€fsfD;£ PAAN
L16T AL LAN- IN W€T

2I€K€NfiUIS.

•SMAN
R O E N S P E C I A L I S T

Uw tuin is een vakman waard
Wij helpen U verder met:

• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulieren en zakelijk groen

Al meer dan 30 jaar uw partner in het groen!
Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs.

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

2I1N OUDCRS IN t-i-ET
RONALD /MCDONALD HUIS

£N ZI3N 2€ AU JD
DICHrSH. DAT VINDT

DAAN ^€€L f'.

Voor €5,- per maand brengt u zieke
kinderen en hun ouders dicht bij elkaar.

Word nu donateur van het
Ronaid McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

Tandprothetische Praktijk

Kunstgebitspecialist voor nieuwe
gebitsprotheses en reparaties.

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

Organisatie van Nederlandse Tandprottwllcl

CARE
FOUNDATION

Eye Care Foundation
werkt' aan het voorkomen

en bestrijden van
oogaandoeningen in
ontwikkelingslanden

52525giro
0900-7000 600

Verzorgt oo^cfit jaar weer een:

www.*y«car«found*tion

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
* TUINONTWERP #

# TUINAANLEG (RENOVATIE) -*-
-*- TUINONDERHOUD *
* (SIER)BESTRATING *

-:•:- VIJVERS *
OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD

Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen
Tel. (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Lu%e Buffet met div. fieerGjfy Broodjes / safades / vis- en
vfeesgerechten / soep / warme vCeesgerechten etc. IncC
koffie/thee/metkjjus (Torange.
<Bijafscheid" Ceuf^presentje voorde Anderen

www. woCfershuus. nC
tRuurfoseweg 42, Zethem, 0314-621340



MODE- & WOON INSPIRATIE
SHOW HENGELO GId
zaterdag 24 maart a.s.
tijden: 16.30 uur en 19.00 uur in de REMIGIUS KERK te Hengelo GId

koopzondag
Hengelo G Ld

25 maart

^^^^^BL

van 12.00 tot 17.00 uur

Wtiestenenk ktiröder!
• O —

Van Nature
W <HA« V K UXXIM»; l OK.-MH -S

PU PA
M l L A N O

HEMA

ocus DEKjSPANNEVÖGEL iTJM ROO
M K U B C L - 11 N TA P l I T i: N H U l S

Ü€ Barbier

ZEGAARB
01 OUNSBORG

Fashion with feeling

GOOSSENS
SCIKIII» INI IC l (U rillUC



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Soerense Zand Noord 29
6961 RB Eerbeek

D . fv*| 1̂  r* Tel. 0313-651222
ISQlt UljKnOr Ü.V. www.bartdijkhof.nl

glas - scfilkter ey\

Wij zijn een bedrijf dat zich bezig houdt met schilderwerk,
beglazing en spuitwerk. Voor onze spuiterij zijn wij op
zoek naar een ervaren meubelspuiter.

Wij vragen:
• Ervaren meubel-/industriespuiter.

Werkzaamheden:
Uitvoeren van alle voorkomende spuitwerkzaamheden in
goed uitgeruste spuitcabines, inclusief de voorbewerking
van de te spuiten onderdelen.

Wat bieden wij?
• Gemoedelijke sfeer.
• Goed salaris.
• Auto beschikbaar voor woon-werkverkeer.

Voor verdeje informatie
bel Bart Dijkhof, tel. 0313 - 651222.

Sollicitatie kunt u sturen naar ons bovenstaand adres.

Proeftijd
In een arbeidscontract (zowel vast als tijdelijk) kun-
nen werkgever en werknemer een proeftijd afspre-
ken. Dat is een soort kennismakingsperiode. De
proeftijd moet door de werkgever schriftelijk wor-
den vastgelegd. De proeftijd moet voor werkgever en
werknemer even lang zijn.

Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen het arbeids-
contract onmiddellijk verbreken. Degene die het con-
tract binnen de proeftijd opzegt, moet de ander daarvan
de reden schriftelijk uitleggen als hij of zij daar om
vraagt.

De proeftijd mag maximaal één maand duren:

• Bij een tijdelijk arbeidscontract dat korter duurt dan
tweejaar

• Bij een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen eindda-
tum is afgesproken

De proeftijd mag maximaal twee maanden duren bij:
• Een vast dienstverband
• Een tijdelijk arbeidscontract voor twee jaar of langer

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

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

PROEFTIJD EN UITZENDPERIODE
Heeft de werknemer eerst als uitzendkracht gewerkt en
treedt hij of zij daarna rechtstreeks in dienst? Dan telt de
al gewerkte uitzendperiode mee voor de berekening van
de maximale duur van de proeftijd. Heeft de uitzendpe-
riode al twee maanden geduurd, dan mag de inlener of
opdrachtgever dus geen proeftijd meer eisen, tenzij het
om heel ander werk gaat.

www.werkjil

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

PERSONEELSDIENSTEN

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Aalten zijn wij op
zoek naar een:

SERVICEMANAGER M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK913562

Als servicemanager houd jij je bezig met het leidinggeven aan
de afdeling service (2 fte), het opstellen van een jaarlijks opera-
tioneel verkoopplan voor de afdeling service en het analyseren
en aanleveren van periodiek commerciële overzichten.

Je bewaakt de afhandeling van problemen met betrekking tot
leveringen, betalingen, kwaliteit, inventariseert en optimaliseert
de gebruikte systemen en procedures en geeft input aan verbe-
tertrajecten. Het meewerken aan het afhandelen van inkomende
orders, offertes, klachten en vragen van relaties zodanig dat er
sprake is van een optimale service verlening is ook onderdeel
van deze functie.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde tech-
nische/commerciële opleiding op MBO+/HBO niveau. Je kunt
oplossingsgericht werken en hebt leidinggevende ervaring. Je
bent een echte teamplayer en hebt relevante service-ervaring
op technisch/commercieel gebied. Je beheerst de Nederlandse,
Engelse, Duitse taal goed.

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma.
Telefoonnummer: 0575 - 55 55 18 of via e-mail:
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

uitzenden • detachering • payroil • werving l» selectie • executive search
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Werk vind je
in de regio!

Contact Bronckhorst Midden

• Contact Bronckhorst Noord

Contact Bronckhorst Zuid

>B Contact Ruurlo

Contact Warnsveld

Elna

Groenlose Gids
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SALES COÖRDINATOR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VI0912771

Werkzaamheden
Als sales & baliecoördinator heb je de dagelijkse leiding over de
vestiging. Je bent verantwoordelijk voor de complete gang van
zaken in de vestiging. In het bijzonder de aansturing en begeleiding
van het verkoopproces, voorraadbeheer en assortimentsbeleid
binnen de vestiging. Je ontvangt leiding van de vestigingsleider en
geeft zelf leiding aan de baliemedewerkers (4 FTE).

Functie eisen
• MBO werk- en denkniveau;
• Ervaring als leidinggevende van een commerciële afdeling;
• Ervaring in het houden van functionering- en beoordelingsge-

sprekken;
• Goede contactuele, communicatieve- en organisatorische eigen-

schappen.

MIG/MAG LASSERS M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VI0658445

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in Doetinchem zijn wij per direct op zoek
naar een aantal MIG/MAG Lassers.

Functie eisen
• LTS werk- en denkniveau;
• MIG/MAG Lassen niv. 2;
• Bereid zijn tot werken in 2 ploegen dienst.

PLOEGLEIDER M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0909395

Werkzaamheden
Je rapporteert aan de productieleider en werkt in een team van 5
ploegleiders. Je werkt in een 5-ploegendienst en bent mede ver-
antwoordelijk voor het realiseren van de afdelingsdoelstellingen.
Je geeft leiding aan 9 tot 12 medewerkers in uw ploeg. Samen met
hen realiseer je de geplande productie, waarbij kwaliteit, efficiency,
hygiëne, rendement en reductie de belangrijkste uitgangspunten
zijn. Je stelt de werkroosters op, waarbij je o.a. rekening houdt met
de productieplanning, verlof en ziekte. Je instrueert en motiveert
de medewerkers en voert met hen functionering- en beoordelings-
gesprekken.

Functie eisen
• MBO+ werk- en denkniveau;
• Ervaring in een leidinggevende positie;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• In staat veranderingen door te voeren;
• Affiniteit met Lean Manufacturing.

INKOPER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP913175

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het inkopen en bestellen van mate-
rialen en componenten, het aangaan en onderhouden van relaties
tussen leveranciers en de eigen organisatie en het bewaken van
prijsafspraken.

Functie eisen
• MBO opleiding aangevuld met een NEV11 opleiding;
• Minimaal 6 maanden (aantoonbare) ervaring als inkoper;
• Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
• Commercieel inzicht.

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER
BINNENDIENST M/V
Omgeving Zeihem - Fulltime - vacaturenr. VCP913203

Werkzaamheden
Als commercieel medewerker adviseer je klanten en verkoop je
losse technische componenten. Je werkt samen met de afdeling
inkoop en hebt direct contact met potentiële leveranciers. Je bent
verantwoordelijk voor de orderverwerking in het ERP systeem.

Functie eisen
• Afgeronde commerciële opleiding op MBO+ niveau;
• Je beschikt over technische affiniteit;
• Enkele jaren aan werkervaring in de verkoop binnendienst;
• Goede kennis van de Engelse en Duitse taal.

uitzenden • detachering • payroil • werving 8 selectie • executive search
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