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Een poos geleden las ik een artikel in
het Contact waarin stond dat de NCRV
radio een wedstrijd ging organiseren,
waarbij de luisteraars de mooiste kerk
van Nederland konden kiezen. Deze
verkiezing was twaalf weken lang elke
zondagmorgen in het programma Pla-
za te beluisteren. Iedere week kwam
een andere provincie aan bod. Wij
hebben toen gelijk een brief geschre-
ven en ons voor deze verkiezing opge-
geven met daarin de argumentatie dat
onze Willibrorduskerk een schitteren-

de kerk is’, zo zegt Margreet Gründe-
mann die er nog eens goed voor gaat
zitten om al het ‘moois’ van de kerk
op te sommen. ‘Het is een kerk met de
best bewaarde complete Neo Gotische
kerkinterieur’, zo zegt Margreet.
De kerk vormt samen met de pastorie
en het (oude) parochiehuis Ludgerus
één geheel in de stijl van de Utrechtse
school. Het interieur is ontworpen
door F.W Mengelberg. In de kerk zijn
alle oorspronkelijke interieuronderde-
len nog aanwezig. In de brief naar Pla-
za werd verder gewezen op de aanwe-
zigheid van de oorspronkelijke olie-
lampen in de kerk. Overigens mogen
deze niet meer branden om de net ge-
restaureerde muren niet weer zwart
te blakeren. In de jaren zestig van de
vorige eeuw is de preekstoel wegge-
haald. De onderdelen zijn wel be-
waard gebleven. De grote ramen in de
kerk zijn in 1923 voorzien van glas-in-
lood ramen. Tussen het priesterkoor
en de kerk hangt een groot Triom-
phkruis. De vloer van de kerk bestaat
uit tegels in donkerrood en okergeel.
Daar tussen liggen de tegels met dier-
figuren, die de zeven hoofdzonden
symboliseren. Door over de tegels te lo-
pen vertrappen de gelovigen hun zon-
den. Daarboven hangen de lampen
met de zeven zaligheden.
Margreet Gründemann: ‘Nadat we de
brief hadden verzonden, hebben wij
zoveel mogelijk mensen opgeroepen
om op onze kerk te stemmen. Wie er
allemaal gestemd hebben, weet ik
niet. Wel dat wij op gegeven moment
bericht kregen dat er drie kerken in
Gelderland waren genomineerd. Dat
waren de de St. Martinuskerk in Baak,
de gereformeerde kerk in Voorthuizen
en onze Willibrorduskerk. Eerlijk ge-
zegd overheerste bij ons toen al wel de
gedachte dat wij als winnaar uit de
bus zouden komen. Dat gebeurde in-
derdaad met 51 procent van de stem-
men, de kerk in Baak behaalde 28 pro-
cent van de stemmen en Voorthuizen
21 procent.
Wij gaan nu voor de titel ‘mooiste kerk
van Nederland’. Wij zijn al bezig om
de mensen te activeren om op ons te
stemmen. Het gehele parochiever-
band Graafschap Zutphen, waarbij 12
parochies zijn aangesloten, ondersteu-
nen ons ook. Ook gaan wij nog ‘folde-
ren’, zo zegt Margreet. Het kerkbe-
stuur van de Willibrorduskerk wordt
bij haar stemmen- werving onge-

Willibrorduskerk in Vierakker 
de mooiste van de provincie Gelderland

‘Het was de laatste uren voordat de
uitslag bekend werd gemaakt best
wel spannend. Toen wij het mailtje
binnen kregen met de tekst ‘De
Willibrorduskerk is de mooiste
van Gelderland en wij hopen u
graag op Eerste Pinksterdag weer
te zien (dan wordt bekend gemaakt
welke kerk tot de mooiste van Ne-
derland wordt uitgeroepen, red.)
waren wij natuurlijk zo trots als
een pauw. Onze kerk de mooiste
van Gelderland, prachtig toch. We
hebben gelijk taarten gebakken
om dit heugelijke nieuws te vie-
ren’, zo zegt Margreet Gründe-
mann, secretaris van het kerkbe-
stuur. Wethouder Ab Boers stuurde
de gelukkige winnaars namens de
gemeente Bronckhorst een felicita-
tie-mail.

Een trotse Margreet Gründemann.

vraagd ondersteund door het Achter-
hoeks Bureau voor Toerisme. Bij alle
VVV-kantoren ligt namelijk een prach-
tige brochure, waarin diverse kastelen
en tuinen worden beschreven met
daarin ook een schitterende foto van
de ‘landgoedkerk’ St. Willibrordus in
Vierakker. Margreet: 'Het zal een lood-
zware klus worden om als kleine kerk
landelijk tegen de grote kerken als bij-
voorbeeld de St. Jan in Den Bosch of de
Sint Bavokerk in Haarlem te moeten
opboksen. Wat te denken van de pro-
vincie Limburg, waar momenteel de
Minderbroederskerk in Roermond bo-
venaan staat. En dan heb ik het nog
niet eens over de fraaie kerken die de

stad Maastricht rijk is, maar we gaan
er wel voor’, zo zegt ze vastberaden. In-
tussen is de restauratie van de Willi-
brorduskerk, waarmee zeven jaar gele-
den werd begonnen, vrijwel afgerond.
Margreet Gründemann: ‘Er wordt mo-
menteel nog aan de preekstoel ge-
werkt. Komende zomer vindt de offici-
ële opening van de kerk plaats. De keu-
ze mooiste kerk van Gelderland, zal er
de komende maanden ongetwijfeld
toe leiden dat er veel toeristen en an-
dere belangstellenden de kerk willen
bekijken’. De kerk is op dinsdagmid-
dag en donderdagmiddag van 13.30-
16.00 uur te bezichtigen en tevens op
aanvraag (bij Ria Tijssen 441742 ).
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Lentekriebels? Wij wel!
In week 15 (6 tot en met 12 april) verschijnt weer de voorjaarskrant van Weekblad Contact,
Lentekriebels. Deze extra bijlage verschijnt in Contact Bronckhorst Noord, Midden en Zuid,
Contact Ruurlo en Contact Warnsveld. 

Advertenties en berichten kunt u inleveren vóór woensdag 1 april a.s. 
bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden of mailen naar info@contact.nl

De filosofie achter het springkussen is,

volgens Arnolda Teunissen van Vakan-

tieXperts, duidelijk. "Voor gezinnen geldt

dat een vakantie geslaagd is als de kinde-

ren het naar de zin gehad hebben. Voor

ons een goede reden om de kinderen na-

mens VakantieXperts alvast een leuke dag

te bezorgen door het springkussen op te

stellen."
Vakantiegangers die dit jaar hun vakantie

via VakantieXperts boeken, krijgen als ca-

deau een mooie reistas. Daarnaast gaat

VakantieXperts voor de Open Zondag op

zoek naar speciale aanbiedingen in de

reiswereld. Dat kan de klant vele euro's

voordeel opleveren. "Wat dat precies

wordt is nog niet duidelijk", aldus Arnol-

da, "want we zijn afhankelijk van wat de

reiswereld op dat moment te bieden

heeft en daar kunnen wij onze aanbiedin-

gen op richten". Om het jubileum mee te

vieren bent u tijdens de Open Zondag

van harte uitgenodigd voor een kop kof-

fie, een hapje en een drankje en wellicht

laat u zich verrassen door een voordelige

vakantieaanbieding.

Jumpen bij VakantieXperts

VakantieXperts Zelhem viert dit

jaar haar 10-jarig bestaan en laat

dat gedurende het jaar ook aan de

klant merken. Zo ook tijdens de

Open Zondag. Voor het pand aan

de Stationsstraat zal het grote Va-

kantieXperts springkussen in de

vorm van een fort geplaatst worden

en voor de kinderen zijn er ook nog

mooie ballonnen.

Zelhem 29 maart

Open Zondag!

van 12.00 tot 17.00 uur

”
Dit gaat u allen aan”

In Nederland gaan dagelijks twee auto's

over de kop ten gevolge van een ver-

keersongeval. Zeker geen pretje om

mee te maken en u moet er toch niet

aan denken om dit met uw auto mee te

maken. Wat doet u in zo'n situatie? Hoe

komt u er veilig uit? Hoe helpt u iemand

uit de auto wanneer hij of zij op z'n kop

in de gordel hangt? Autoschade Herstel

Willemsen wil u helpen antwoord te

vinden op deze vragen en heeft daar-

voor tijdens de Open Zondag een zoge-

naamde 'kantelsimulator' beschikbaar.

Een kantelsimulator is een apparaat,

waarmee de bestuurder van een auto

op de kop kan worden gehangen, zodat

hij/zij eens kan meemaken hoe het is om

in die situatie vast te zitten in een auto.

Tijdens deze zogenaamde 'roll-over'

oefening kunt u dit op een veilige ma-

nier ervaren. U wordt bij de 'roll-over'

door ervaren instructeurs begeleid en

leert u wat u moet doen om, veilig en

zonder vervolgletsel, de auto te verla-

ten.

ACTIES
Daarnaast maakt u in de stand van Auto-

schade Herstel Willemsen kans op een

gratis slipcursus als u deelneemt aan de

actie 'Raad de schade!' Door het herstel-

bedrag van een schade-auto zo dicht

mogelijk te benaderen en dit in te vullen

op een bon dingt u mee naar die prijs.

Verder worden er kortingsbonnen uit-

gedeeld met een voordeel van maar

liefst € 250,--.

Demonstraties en acties bij

Autoschade Herstel Willemsen

Aansluitend bij het Open Zondag thema 'Veiligheid' verzorgt Autoscha-

de Herstel Willemsen op de Markt meerdere demonstraties met een

kantelsimulator.

Kantelsimulator in actie op de Markt

Zelhem kent deze problemen niet. Er is

volop parkeerruimte in de onmiddellij-

ke omgeving van de winkels en parke-

ren is gratis. Geen wonder dus dat

steeds meer mensen uit onze stedelijke

omgeving naar Zelhem komen om te

winkelen. "Als ik de stad in wil moet ik,

vanuit de buitenwijk, toch de auto

meenemen en in het centrum (betaald)

parkeren. Dan kan ik net zo goed rich-

ting Zelhem rijden". Een tweede aspect

dat de klant er toe brengt in Zelhem te

winkelen is het (dorpse) persoonlijke

contact, de hulp en de service die daar

bij hoort.

De belangenvereniging van de Zelhem-

se ondernemers, de Ondernemers Ver-

eniging Zelhem, wil dit aspect graag

naar buiten toe uitdragen en ontwierp

een logo. Daaraan gekoppeld werden

vorig jaar al een tweetal acties gehou-

den. Zo werden kortingsbonnen uitge-

reikt en werd er in de decembermaand

actiemaand aandacht aan besteed. Ook

dit jaar zullen er weer acties volgen, om

zo het parkeeraspect van Zelhem te

promoten.

VIP oftewel Verdraaid

Interessant Parken

Parkeren is een groot goed, want de mens is gemakkelijk en wil zijn

voertuig het liefst dicht bij de winkel parkeren. Een tweede eis is dat

het parkeren gratis is. Los van de kosten bij betaald parkeren krijg je

bijna automatisch een opgejaagd gevoel, omdat je op een bepaald mo-

ment terug moet zijn, want als de parkeertijd verlopen is, bestaat er

ook nog de mogelijkheid dat je een bekeuring krijgt.

Om 13.00 en om 15.00 uur zal er zo'n

verkeersongeval 'in scene' worden ge-

zet (waarschijnlijk met behulp van Lo-

tus-acteurs) en vervolgens moeten er

beknelde inzittenden uit een voertuig

worden bevrijd. Daarvoor beschikt de

brandweer over specialistisch gereed-

schap met blikscharen (op luchtdruk),

die complete deuren en daken van au-

to's kunnen knippen. Belangrijk daarbij

blijft dat de beknelde inzittende geen

gevaar loopt.

Voor belangstellenden is ook de brand-

weerkazerne de gehele Open Zondag

geopend.

Brandweer toont de

hulpverlening

Ook de brandweer is tijdens de Open Zondag actief en heeft er voor

gekozen om het publiek te tonen wat er zoal komt kijken bij de hulp-

verlening als er een ernstig verkeersongeval is gebeurd.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze

adverteerders

Lekker dichtbij en een ruime keus!

DDeezzee  wweeeekk  
iinn  CCoonnttaacctt

Mitra Slijterij Sander Pardijs Dorpsstraat 22, 7251 BB Vorden. Tel. 0575-554264

Jonge
Jenever

LITER
ADVIESPRIJS
12.49

Pilsener

LITER
ADVIESPRIJS 12.99

Vieux

LITER
ADVIESPRIJS
12.99

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!
• Elke maandag brooddag 3 broden slechts € 2.69
• Elke dinsdag kilo verse worst € 2.69
• Elke woensdag verse poffertjes € 1.69
Bij een besteding van minimaal € 25,00:
• Elke donderdag krat bier 

(elk bier naar keuze, max. 2 kratten) € 8.83
• Elke vrijdag
Plus huiswijn (zuid-afrikaanse) 2e fles half geld

• Elke zaterdag Verwen-actie: wij feliciteren de Hema met de
opening van hun winkel, lever uw Hema-kassabon in bij Plus
en ontvang 5 Verse Croissantjes voor: € 1.00
(Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

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

Via www.zwembad-indedennen.nl  kunt u nog zwemabonnementen bestellen. 

Ook staan op de website alle mogelijkheden voor zwemles en het Aquafit programma.



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

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. H. Westerink m.m.v.
kwartet Vokaal

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 maart 10.00 uur ds. A.P. de Graaf, Beekbergen

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 maart 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 maart 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v.
Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 maart 17.00 uur geen viering
Zondag 29 maart 10.00 uur Eucharistieviering, dames/  
herenkoor

Tandarts
28/29 maart F.A. Kuijl, Lochem, telefoon 0573 – 25 16 84
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Welke actieve 50+er wil
ons 1 dag per week helpen
met het onderhoud van een
grote bostuin in Hengelo(na-
bij Varssel)tel. 0575-467050
mobiel 06-53149653

�Mooie grote tuin. Gevraagd
Hulp bij het onderhoud, 2x
een halve dag.
Tel. 0652427680.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

�Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 28 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg

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

Het voorjaar komt eraan 
we zetten de bloemetjes buiten

Vlaai v/d week

Aardbeibavaroisevlaai 

6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

3 Bruin bus € 4,75

Weekend-knallers

Voorjaarskanjer per stuk € 6,50
gevuld met room en mango en abrikozen 

Witte bollen 10 st. € 2,95

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

�Pianoles van Pieter Reber-
gen in Zieuwent. Voor info
zie: www.improviand.nl en
www.deflamingos.com
tel.06-29220857

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

�Kom naar onze sfeervolle
boerderij de Wilghenhoeve in
Ruurlo voor diverse work-
shops. Liesbeth Schot, tele-
foon 0573 45 21 57,
www.wilghenhoeve.nl
�Aangeboden: hulp voor alle
onderhoud van tuin en erf,
etc. Telefoon (0575) 46 17 33

�Kinderkledingbeurs in 't
Nutsgebouw, Warnsveld: vrij-
dag 3 april 19.00-21.00 uur,
zaterdag 4 april 9.30-11.30
uur. Nummerverkoop: maan-
dag 30 maart 9.00-10.00 uur
en 18.30-19.30 uur. Voor
€1,50 krijgt u 30 stickers.
Hiervan mogen er maximaal
10 gebruikt worden voor kle-
ding t/m maat 86. Voor meer
info: 524121, 524263,
kledingbeurswarnsveld@ora
nge.nl

�Gevraagd: betontegels. Te-
lefoon (0575) 46 17 33

�TAROTkaarten leggen.
Leer de betekenis van Tarot-
kaarten en de leggingen er-
van. Bij voldoende deelname
start ik binnenkort met de les-
sen. Voor informatie of opga-
ve: Joke Kempers 0575
441939 of
joke_kempers1@msn.com

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

Dagmenu’s
25 maart t/m 31 maart 2009  

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 25 maart
Lente-uiensoep/Varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten en groente. 

Donderdag 26 maart
Babi Pangang met bami, atjar salade en pindasaus/
panna cotta met slagroom.

Vrijdag 27 maart
Champignonsoep/Visspies de rotonde, dille saus,
aardappelen en groente.

Zaterdag 28 maart (alleen ophalen/bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen, rauw-
kostsalade/ijs met slagroom
Maandag 30 maart
Gebonden kerriesoep/Wokki wokki van ossenhaas,
wokgroente, jus en rijst.

Dinsdag 31 maart 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Te Huur: Vrijstaand woon-
huis met garage en berging
Bj. 2008, perceel 270 m2,
inh. 610 m3. Moderne living
keuken incl. inb. app. Vloer-
verw. beg. grond. Lemkes-
beukes 4, 7021 CJ Zelhem
Aanvaarding Direct.
info. janetkoets@msn.com
0573-442355 / 06-30392281.

�Cursus Digitale Fotografie
KunstKring Ruurlo: 25 april
en 2 mei, 9.30-15.30 in pro-
fessionele fotostudio: bedie-
ning en mogelijkheden van
uw digitale camera. Kosten €
80,- incl. lunch.

�Studiebegeleiding in Vor-
den? Is er animo voor goede
huiswerkbegeleiding voor
leerlingen VMBO, HAVO en
VWO, die problemen hebben
met de talen. Ik werk volgens
een gedegen methode met
jarenlange ervaring. Bel (
074) 376 11 60 en stel je vra-
gen aan Mirjam Huitink 's
avonds van 18.00 uur tot
20.00 uur.

�Gaat uw zoon of dochter
binnenkort in Utrecht stude-
ren? Vreest u ook de toren-
hoge kamerhuur?Bel 0544-
373223 of 06 22031899 voor
een goedkoper alternatief.

�Fay Lovski en Arthur Ebe-
ling en band met Back to
New Orleans in Kulturhus-
Ruurlo 4 april 20.15 u. Toeg.
à € 15.00 via www.kunst-
kringruurlo.nl en a.d. zaal.

�Cursus Digitale Fotografie
KunstKring Ruurlo: 25 april
en 2 mei, 9.30-15.30 in pro-
fessionele fotostudio: bedie-
ning en mogelijkheden van
uw digitale camera. Kosten €
80,- incl. lunch. Info en aan-
melding: 0573-
453090/452268 of cursusad-
ministratie@kunstkringruur-
lo.nl

�TE KOOP:  JACK RUS-
SELL PUPS  GEB. 21-02-
2009  DRIEKLEUR, IN-
GEENT EN ONTWORMD
LIEF EN RUSTIG KARAK-
TER. TEL. 0573-441238 /
0653444440



Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

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

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

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

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

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

TANKEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
WWW.WKOLIE.NL

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

"De Alchemist" gespeelt/

vertelt door Gery Groot
Zwaaftink op 4 april (20.00u)
en 5 april (15.00u) op
landgoed De Kranenburg,
Bergkappeweg 2 in Vorden
inl.+ reserv. tel. 556216 of
dekranenburg@planet.nl 

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor
de blijken van medeleven na het overlijden van
onze lieve moeder

Gerda Seesing

Uw bemoedigende woorden, bloemen, kaarten en
andere blijken van medeleven en steun helpen ons
dit verlies te dragen.

Luc, Hetty en Max
Jeanette, Frans Jelle en Josje

Proef de lente!
Begin de lente goed met een lekkere, frisse rosbiefsalade.
Heerlijk met wat trostomaatjes, rode ui en een honing-

mosterddressing. Serveer met wat stokbrood en selderij-
salade en je blijft eten! Dat komt dan goed uit, want bij

aankoop van 150 gram gebraden rosbief krijg je deze week
100 gram selderijsalade gratis. Alleen bij de Keurslager, van

wie je altijd wel iets meer kunt verwachten!

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

Varkensoesters +
gratis saus 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Kipkado
100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief
GRATIS 100 gram selderijsalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Tartaartjes
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Witlof
schotel 500 gram € 4.98

Het is goed zo.....

Na een leven dat gekenmerkt werd door
eenvoud, goedheid, bezorgdheid en liefde
is toch nog onverwachts van ons heen-
gegaan onze vader en trotse opa

Bertus Bos
sinds 15 december 2002 weduwnaar van

Annie Bos-Burghout

* 3 februari 1927 † 22 maart 2009

Huub
Hans en Jolanda

Davina
Lidwien
Wim
Brigit en Frans

Anouk, Nicol
Robert
Angela en Bert

Niels, Michelle. Jelle, Douwe

Ruurloseweg 80, 7251 LW  Vorden.

Er zal een avondwake worden gehouden op don-
derdag 26 maart om 19.00 uur in de Christuskoning
Kerk, Het Jebbink 6 te Vorden.
De plechtige gezongen uitvaart, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 27
maart om 10.30 uur in voornoemde kerk.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het
Parochie Kerkhof te Kranenburg.

Condoleren na de begrafenisplechtigheid in ‘t
Wapen van Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden. 

Gelegenheid tot afscheid nemen na de avondwake
en voorafgaand aan de gezongen uitvaart in het
naast gelegen uitvaartcentrum.

Onze dank gaat uit naar Dr. Albers en Dr. Tanis en de
medewerkers van Sensire voor de liefdevolle zorg en
aandacht.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk
bedanken die zijn of haar belangstelling en mede-
leven, op welke wijze dan ook, heeft betoond, na
het overlijden van onze moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Johanna Cornelia 
Bannink-Walther

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Colmschate, maart 2009

Vordense 
kruidkoek € 2,25

Krentenwegge
5 plak € 1,95

Advocaatvlaai
€ 6,50

Dinsdag = Budgetdag!

Budgetdag: Normaal: Korting:
Wassen, knippen dame 19,20  24,00 4,80
Wassen, knippen heer 17,80  22,25 4,45
Verven, wassen       28,00  35,00 7,00
En meer...

Maak snel een afspraak op een dinsdag: 0575 55 12 15

Nieuw en speciaal voor u geselecteerd: 

,,Vol Smaak’’
Naast onze kwaliteit groente en fruit hebben wij

vanaf heden speciaal geselecteerde producten
welke het predicaat ,,Vol Smaak’’ verdienen. 

U herkent deze producten in de winkel aan het
speciale vignet.

Vol Smaak in de aanbieding:
Hollandse kas andijvie
heerlijk zacht 500 gram 0,79

Wegens succes herhaald!
Hollandse Elstar stevig en sappig
Van eigen kwaliteitsteler 2 kilo 2,49
Heerlijke pers sinasappelen 
vol smaak en sap 20 stuks 2,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 maart. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl

SNUFFEL- EN
ROMMELMARKTEN

29 maart
sporthal ‘t Jebbink in Vorden

13 april (2e paasdag)
Hessenhal in Hoog-Keppel

3 mei
sporthal Beursenkamp

in Doesburg

Alle markten van
10.00 tot 16.00 uur

Huur ook een kraam 
info 06 38 10 94 49

Ronny Leunk 
Marktkraam Verhuur



Om ze alvast te laten kennismaken
met het samenspelen in een harmo-
nieorkest wordt voor hun deze mid-
dag georganiseerd. Zij worden hierin
begeleid door jongere en oudere muzi-
kanten van CONCORDIA. Onder lei-

ding  van onze dirigent Berjan Mor-
sink worden op deze middag een aan-
tal eenvoudige muziekstukken inge-
studeerd. Ook zullen de blokfluit- en
drumbandleerlingen (o.l.v.Mike de
Geest)  een aantal stukjes ten gehore
brengen. Het resultaat mag u komen
beluisteren aan het eind van de mid-
dag in het Stampertje van het Dorps-
centrum. 

TOEGANG GRATIS. 

Lijkt het u of een van uw kinderen wat
om ook een instrument te gaan bespe-
len dan is deze middag zeer geschikt
om eens even kennis te maken met de
verschillende muziekinstrumenten
die er bij CONCORDIA zoal bespeelt
worden.Mocht u nadere inlichtingen
willen dan kunt u bellen met: 
Karolien Huetink, tel. 0575-553438
Leerlingen 
Paul Bunkers, tel. 0575-553688
drumband

Play-in Concordia
Op zaterdagmiddag 28 maart a.s.
houd muziekvereniging CONCOR-
DIA een play-in voor haar muziek-
school leerlingen. Deze leerlingen
hebben reeds een aantal jaren les.

SPORT VOOR IEDEREEN
Veel sporten in Nederland kunnen
ook door mensen met een handicap
op alle niveaus beoefend worden; va-
riërend van het wekelijkse uurtje re-
creatief sporten, het spelen van com-
petities tot het deelnemen aan Neder-
landse, Europese of wereldkampioen-
schappen.

ONDERSTEUNING DOOR HET
NFSG
Het uitgangspunt van het NFSG is
'normaal wat normaal kan, speciaal
wat speciaal moet'. Soms is het specia-
le een aanpassing in materiaal en
soms is er extra begeleiding nodig.
Soms dienen accommodaties aange-
past te worden en vaak worden er bij-
zondere sporttoernooien georgani-
seerd.

HELPT U MEE?
Aanpassingen en extra begeleiding
kosten veel geld. Om alle aanvragen te
kunnen blijven honoreren wordt de
opbrengst van de landelijke NFSG col-
lecte steeds belangrijker. Daarbij on-
dersteunt u ook nog eens de voetbal-
vereniging van Vorden. 
Mogen wij ook op uw gulle gift reke-
nen?!

NFGS collecte
Deze week, van 7 t/m 12 april, gaan
er in ons land weer tienduizenden
collectanten op pad voor de jaar-
lijkse collecte van het Nationaal
Fonds Sport Gehandicapten. On-
der het motto 'Sporters voor Spor-
ters' doet natuurlijk ook Voetbal-
vereniging Vorden mee. Zij doet
dat bovendien niet voor niets, een
gedeelte van de opbrengst van deze
collecte mogen zij besteden aan ei-
gen (sport)activiteiten.

Van de verkochte artikelen wordt 10
procent ingehouden voor de onkosten
en een goed doel.

Voor deze beurs is dat een kinderte-
huis op Curaçao. U kunt kleding ko-
pen voor uw kinderen op vrijdag-
avond van 19.00 tot 21.30 uur.
Ook tieners hebben op deze beurs een
goede kans van slagen, er is zelfs mo-
gelijkheid om te passen. Het speer-
punt van de beurs ligt bij goede kwali-
teit voor een redelijke prijs.
Voor meer informatie:
www.kinderkledingbeursleesten.nl

Kinderkleding in de Mene
De kinderkleding alweer aan het
uitzoeken? Lentekriebels in het
hoofd? Kinderkledingbeurs Lees-
ten houdt weer een voorjaars- en
zomerkinderkledingbeurs in de
Mene op vrijdagavond 27 maart.

UITSLAGEN:
A- klasse: 
1 B. Kolkman, Wezep 63 strafpunten, 2

E. Kleinreesink Hengelo 83, 3 H. Cor-
tumme Toldijk 115 strafpunten.
B- Klasse: 
1 H. Koenraadt, Haaren 232 strafpun-
ten, 2 H. Vrielink Rhenen 250, 3 W.
Hartman Oldeberkoop 277 strafpun-
ten.
C- Klasse: 
1 G. van Veldhuizen Vorden 156 straf-
punten, 2 S. Tieman Zwolle 162, 3 M.A.
Veldhuis Wijhe 214 strafpunten. 

De eerstvolgende rit vindt plaats op
zondag 26 april.

Bertus Kolkman uit Wezep
wint Tulpenrit in Vorden
De door de VAMC De Graafschaprij-
ders georganiseerde Tulpenrit
(oriëntatierit) is in de A- Klasse ge-
wonnen door Bertus Kolkman uit
Wezep. De rit over een lengte van
circa 50 kilometer was uitgezet
door Jan Luiten en Harrie Hor-
sting. Start en finish waren bij het
clubhuis van De Graafschaprijders
in het buurtschap Kranenburg.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vereniging tot bevordering van het markt-
wezen in de gemeente Vorden op 7 april
2009 om 19.30 uur bij Hotel Bakker.

• Opening
• Notulen secretaris
• Jaarverslag secretaris
• Jaarverslag penningmeester
• Jaarverslag kascommissie
• Bestuursverkiezingen
• Mededelingen
• Rondvraag
• Sluiting

Het bestuur

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

ENKWEG 1A, VORDEN
TEL. 0575 551811

WWW.WKOLIE.NL

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

3.894.18 10.321.752.995.99
voordeelpak 3.50 7.99

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen, 

dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN

HHHaaannndddeee lll sss---
dddrrruuukkkwwweeerrrkkk

wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

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

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

Samen zorgen 
voor de natuur



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

Mary Quarles van Ufford is geboren in
Bilthoven en woonde een aantal jaren
in Utrecht. Na het overlijden van haar
moeder verhuisde ze met haar vader
en broer terug naar Bilthoven. Hij her-
trouwde na goedkeuring van zijn kin-
deren. Het gezin bestond toen uit vier
kinderen, die door eerdere logeerpar-
tijtjes al bevriend met elkaar waren.
Na het VWO wilde Mary naar de
Kunstacademie of een studie Chinees
volgen. Haar vader vond beide keuzes
niet geschikt, zorgde voor een au pair
plek in Brazilië en solliciteerde onder-
tussen voor haar in ziekenhuizen voor
een opleiding als verpleegkundige.
“Maar zelf wilde ik helemaal de ver-
pleging niet in,” weet ze nog. “Bij een
weduwe in Londen zou ik daarom op-
nieuw als au pair gaan werken en
daarnaast heimelijk de Kunstacade-
mie in die stad volgen.” Haar ouders
namen haar echter vanaf het vliegveld
in Londen mee naar huis.
Mary koos voor een opleiding in Velp
en volgde in haar vrije tijd een cursus
Chinees bij het Genootschap Neder-
land-China. “Ik was heel erg gelnteres-
seerd in Chinees porselein,” legt ze de-
ze stap uit. “Als je de mensen beter wil
begrijpen is het handig om iets van de
taal te weten. Ik kon tenslotte een
krantenartikel in het Chinees lezen.”
Ze volgde een opleiding Creatieve

Handvaardigheid en ging toen naast
haar fulltime baan een deeltijdoplei-
ding Creatief Therapie, richting Beel-
dend Vormen doen. De opleiding
bleek toch fulltime te zijn en veel stu-
denten vielen af. Mary rondde wel af,
door particulier te gaan werken in de
weekenden. “Mijn afstudeerproject
was Totempalen in Klei. De hoogste
was uit drie delen opgebouwd, want
1.20 meter kon precies in de oven. En
ik vond ook dat totempalen in het
zand moesten,” lacht ze. Het lokaal
stortte ze voor het woestijnidee vol
zand, waar iedereen slechts op blote
voeten mocht binnenkomen, ook de
gecommitteerde. “Die komt bij een
van de vijftig mensen kijken en kwam
precies bij mij. Hij zei: ‘Ik zal jou nooit
meer vergeten’, maar vond ook dat je
er niet met je schoenen kon komen.“
Na jarenlang keramiek te hebben ge-
maakt, ging ze pas exposeren. “Mijn
vader veranderde in de loop der jaren
van inzicht over kunst. Hij waardeerde
en respecteerde mijn werk en bezocht
tot vlak voor zijn dood de keramiekex-
posities,” vertelt Mary hierover. “Het
glas heeft hij nooit meer gezien.” 
Mary startte workshops bij meesterfu-
ser Detlef Tanz in Ratheim, die al
meer dan 30 jaar bezig is met glas-
smelten. “Ik was op de keramiekmarkt
in het Limburgse Swalmen. Bij Robbe-

lien werden workshops glasfusen aan-
geboden bij Detlef Tanz. Ik wilde al
een paar jaar het keramiek uitbreiden
met glas. Het transparante van het
materiaal sprak me aan,” vertelt ze.
“Alleen de dagen van het glasfusen
kon ik geen vrij krijgen van mijn werk.
Daarom ging ik eerst naar de work-
shop glas en keramiek en daarna naar
glasfusen.” Haar baan als activiteiten-
begeleidster heeft ze inmiddels opge-
zegd en zij legt zich nu geheel toe op
kunst.
Mary Quarles van Ufford woonde ja-
renlang in Dieren. Ze werkte daar in
de garagebox van de flat en sjouwde
met mallen en emmers water de trap-
pen op en af. In december 2007 ver-
ruilde ze het kleine flatje voor het vrij-
staande huis in de Christinalaan in
Vorden. Daar vond ze de ruimte die ze
zocht. De garage werd verbouwd tot
atelier, compleet met verwarming,
verlichting, krachtstroom, water en
goed materiaal, zoals een slijpmachi-
ne en een oven, waarnaast ze haar
werk opbouwt. “Ik verbind kleine
stukken glas aan elkaar en voeg er an-
dere materialen toe, doe dingen die ei-
genlijk volgens sommige kenners niet
kunnen, maar ik heb bij Detlef Tanz
geleerd te experimenteren.”
Ze exposeerde eerder bij Galerie Zuid
in Harskamp en ‘Achter het Raam’ en
in Galerie De Waker in Laag-Keppel. Ze
zat toen nog volop in de verhuizing.
“Het moest hoe dan ook doorgaan,”
vertelt Mary Quarles van Ufford. “De
keramiek was al eerder geëxposeerd
en ik vind dat je een behoorlijk deel
nieuw werk moet laten zien.” 
Deze expositie viel samen met de
Kunst10Daagse. Daar stelde ze kera-
miek tentoon, naast haar eerste serie
glaskunstwerken. “Het was een stimu-
lans om verder te gaan met glas.”
Sinds kort is zij deelnemer van de
KunstZondagVorden en zal tijdens de
Kunst10Daagse 2009 nieuw glas-kera-
miek-combinaties werk laten zien,
maar vooral haar glaskunstwerken.

Glasatelier Mary Quarles van Ufford,
Christinalaan 1a, 7251 AX Vorden, tel.
(0575) 55 05 03.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Glasatelier Mary Quarles van Ufford

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk
vindt plaats van 15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze Kunst10Daagse
wordt een nieuwe gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst
en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruim-
ten, terwijl de route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat
beleven. In haar tot glasatelier verbouwde garage zal Mary Quarles van Uf-
ford tijdens de Kunst10Daagse eigen werk laten zien. Vooral haar glas-
kunst zal tentoongesteld worden, eventueel aangevuld met glas-kera-
miek-combinaties.

Mary Quarles van Ufford voor de vitrine met een aantal van haar werken.

Futsal WK 27-3-2009 20:00 HC '03 3 Veldhoek 1
Futsal WK 27-3-2009 21:00 HC '03 2 Rijnland 1
pupillen 28-3-2009 8:30 HC '03 F5 Wolfersveen F3
pupillen 28-3-2009 9:00 HC '03 F3 DVV F9
pupillen 28-3-2009 9:00 HC '03 F4 VIOD F5
pupillen 28-3-2009 10:00 HC '03 E1 Doetinchem E1
pupillen 28-3-2009 10:00 HC '03 E3 VIOD E6
pupillen 28-3-2009 10:00 HC '03 E6M Dierense Boys E2
pupillen 28-3-2009 11:15 HC '03 D1 Gazelle Nieuwland D1
pupillen 28-3-2009 11:15 HC '03 D2 Rheden D2D
junioren 28-3-2009 12:45 HC '03 C2D Vorden C3
junioren 28-3-2009 15:00 HC '03 C1 SC EDS C1D
vrouwen 29-3-2009 9:30 HC '03 DA1 SDOUC DA1
senioren 29-3-2009 10:30 HC '03 2 Spero 2
senioren 29-3-2009 12:30 HC '03 5 DVC '26 10
futsal 27-3-2009 21:30 WEJA 2 HC '03 1
pupillen 28-3-2009 8:30 Warnsveldse Boys E8C HC '03 E5
pupillen 28-3-2009 9:00 Concordia-W E3 HC '03 E4
pupillen 28-3-2009 9:00 Angerlo Vooruit F1 HC '03 F1
pupillen 28-3-2009 9:00 Pax F7 HC '03 F6
pupillen 28-3-2009 11:15 VVO F3 HC '03 F2
junioren 28-3-2009 12:45 SDZZ B2 HC '03 B2D
junioren 28-3-2009 12:45 VDZ C4 HC '03 C3D
junioren 28-3-2009 13:00 DVC '26 B2 HC '03 B1
pupillen 28-3-2009 13:00 VIOD D3C HC '03 D3
junioren 28-3-2009 15:00 Angerlo Vooruit A1D HC '03 A1
senioren 29-3-2009 10:00 DVV 6 HC '03 4
senioren 29-3-2009 11:30 DCS 4 HC '03 3
senioren 29-3-2009 14:30 Concordia-W 1 HC '03 1

Vo e t b a l

Sinds kort mag Pape zich ook de trot-
se leverancier noemen van Cube Alli-
ance en Trend Alliance kozijnen.
Een ware revolutie op het gebied van
kunststof kozijnen. Waar traditionele
kunststof kozijnen nog een schuine
lasverbinding hebben, zijn de hoek-
verbindingen bij het Alliance kozijn
recht. De horizontale en verticale ver-
bindingen geven het kozijn een geheel
ander karakter en in combinatie met
een houtnerf zijn ze niet meer van
hout te onderscheiden. Een uitgespro-
ken uitstraling die zeer goed tot zijn
recht komt zowel binnen een jaren 30
stijl als ook bij moderne woningen. De

rechte hoekverbindingen en toepas-
sing van een houtnerf zorgen voor de
ultieme houtlook.
De kozijnen zijn in vele kleurcombina-
ties te verkrijgen en hierdoor krijgt
het kozijn en daarmee de woning een
eigen gezicht. Uiteraard zijn de Allian-
ce kozijnen tegen inbraak getest.

De producten hebben het beste geteste
hang- en sluitwerk wat er op de Neder-
landse markt te krijgen is en hebben
alle inbraakwerendheidsproeven
doorstaan en zijn derhalve uitgerust
met het SKG keurmerk.
Zie de advertentie elders.

Pape kunststoffen
introduceert revolutie in
kunststofkozijnen

Pape kunststoffen uit Keijenborg is al jaren een begrip in de regio als het
gaat om kozijnen, zonwering, gevelbekleding, garagedeuren en begla-
zing.

En de kinderen dan? 

Scheiden is niet alleen ingrijpend voor ouders, maar ook voor hun 
kinderen. Daarom zijn ouders die uit elkaar gaan vanaf 1 maart 
2009 wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Hierin 
moeten afspraken staan hoe ouders de zorg- en opvoedingstaken 
verdelen of hoe ze de omgang regelen.

Wilt u meer informatie? 
Bestel de publieksbrochure bij Postbus 51 (www.postbus51.nl | 0800-8051)of kijk op www.jeugdengezin.nl 

uit elkaar...



Er werd toen besloten om ieder jaar
een groots evenement te organiseren.
Dit jaar (2009) een muziekfestijn, het
andere jaar (2010) bijvoorbeeld een
grote tentoonstelling waarbij we pro-
beren om daarbij de plaatselijke kun-
stenaars te betrekken. 

De uitwerking van dit plan is in han-
den van ons bestuurslid Will(e)mijn
Colenbrander. Er werd besloten om dit
jaar een Italiaans PROM concert te or-
ganiseren. Wij hebben vervolgens Joop
Boerstoel benaderd. Hij toonde zich
reuze enthousiast en was meteen be-
reid om als artistiek leider te funge-
ren. Joop heeft toen ook het orkest en
het gehele programma samengesteld.
Hij was tevens bereid om zitting te ne-
men in het bestuur van het Cultuur-
fonds Vorden, waar wij natuurlijk heel
erg blij mee zijn’, zo zegt Wim Pol-
man.

Joop Boerstoel is gelijk keihard aan het
werk gegaan. Zo heeft hij een orkest
samengesteld rond een kern van Vor-
dense muzikanten, aangevuld met
een groot aantal muzikanten uit di-
verse Gelderse en Overijsselse orkes-
ten. Het symfonisch blaasorkest (ad
hoc) gaat onder de titel ‘Viagggio Itali-
ano’ (op reis naar Italië) trachten de
harten van het publiek te veroveren.
Muziek uit Italië is een bewuste keuze,
vooral vanwege de belangrijke (cul-
tuur) historische achtergrond van dit
land, de traditie op gebied van muziek
en theater, maar ook door de sympa-
thie die het land voor velen als vakan-
tieland nummer één heeft. 

Het orkest speelt onder leiding van
Joop Boerstoel onder meer werken van
Verdi, Rossini, Puccini, maar ook van
filmcomponisten als Morricone en Ro-
ta. Ook zullen de ‘klassiekers’ uit de
populaire hoek niet ontbreken.

Aan het concert wordt verder meege-
werkt door de mezzo- sopraan Irma
ten Brinke. Een zangeres die thuis is in
de verschillende klassieke muziekstij-
len. Zo soleerde zij o.m. in de grote
oratoria van Bach, diverse missen van
Mozart, Verdi’ s Messa di Requiem et-
cetera. 

Daarnaast vertolkt zij ook operarollen
als Alda (Verdi), Norma (Bellini), Tosca
(Puccini) en Anna Bolena (Donizetti).
Verder is de tenor Frank Fritschy tij-
dens het concert van de partij. Hij is
één van de meest veelzijdige concert-
zangers die Nederland rijk is. Door

zijn veelzijdigheid zong hij met de
meest uiteenlopende artiesten als Ul-
rik Gold, Emma Kirkby, Ernst Daniël
Smid en Katinka Hart. Ook zal Maaike
Bosscher het concert met haar virtuo-
ze harpspel opluisteren. Haar reper-
toire omvat de meest uiteenlopende
soorten muziek. Het reikt van het be-
kende romantische harprepertoire,
via Franse, Ierse en Zuid Amerikaanse
muziek tot nieuwe muziek. 

Het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van Frank Knikkink en het pop-
koor Back Corner uit Zutphen, onder
leiding van Ruut te Velthuis, zijn tij-
dens de Italian Proms eveneens van de
partij. 

De begroting voor dit festival bedraagt
36.000 euro. Wim Polman:  ‘Inderdaad
veel geld, maar wij vinden het wel een
verantwoord bedrag. Wij stellen als
Cultuurfonds Vorden zelf 5000 euro
beschikbaar. Daarnaast verwachten
wij bijdragen van een aantal nationale
fondsen.

Ook zijn we momenteel in gesprek
met een aantal hoofd- en co-sponsors.
Overigens, mochten er mensen zijn
die zich geroepen voelen om dit muzi-
kale initiatief van het Cultuurfonds te
ondersteunen, dan kunnen ze mij al-
tijd bellen (tel. 551201)’, zo zegt Wim
Polman. 

Het concert vindt 5 september op het
marktplein plaats. Daar wordt een
tent neergezet die plaats biedt aan 500
personen. De presentatie is in handen
van Arie Ribbers. Kaarten kosten t.z.t.
in de voorverkoop tien euro, aan de
kassa 12,50 euro. 

Het ligt in de bedoeling om in het
weekend van 5 en 6 september in het
centrum van het dorp ook een Itali-
aanse markt te houden, terwijl de or-
ganisatie momenteel eveneens bezig
is om enkele Italiaanse auto’s in het
dorp te showen.

Artistieke leiding is in handen van Vordenaar Joop Boerstoel

Cultuurfonds Vorden presenteert
'An Italian Proms'

Toen ruim een jaar geleden Cultuurfonds Vorden werd opgericht werd als
doelstelling gehanteerd: ‘het bevorderen van een inspirerend kunst- en
cultuurklimaat in Vorden’. In dit eerste jaar werden een aantal kleine ac-
tiviteiten ontplooid. Zo werden er twee jazzconcerten georganiseerd. Ook
werd het Berendpad en de Berenddag ondersteund. Dit jaar gaat men een
stapje verder en wordt er op zaterdag 5 september in het centrum van het
dorp de ‘Italian Proms’ georganiseerd met blaasorkest, mannenkoor, pop-
koor en solisten. Wim Polman , voorzitter van Cultuurfonds Vorden over
dit initiatief: ‘In het afgelopen najaar zijn we in het bestuur gaan brain-
stormen over de wijze waarop wij onze doelstelling binnen de Vordense
gemeenschap meer gestalte kunnen geven.

Joop Boerstoel artistiek leider.

Presentator Arie Ribbers.

Onzichtbare ziekte
Reuma is de verzamelnaam voor diver-
se zeer pijnlijke aandoeningen aan ge-
wrichten, pezen en spieren. Genezing
is nog niet mogelijk. 
Ruim 2,3 miljoen mensen in Neder-
land leven met pijn, vermoeidheid en
stijfheid als gevolg van reuma of artro-
se. Bij alles wat zij doen moeten ze re-
kening houden met hun ziekte. En dat
geldt niet alleen voor oudere mensen:
3.000 kinderen in Nederland hebben
geen onbezorgde jeugd als gevolg van
reuma. Zij kunnen niet vrijuit spelen
met leeftijdsgenoten door pijn en be-
perkingen van hun bewegingsappa-
raat. Ook het vaak zware medicijnge-
bruik met bijwerkingen zoals misse-
lijkheid beperkt de levenskwaliteit. Op
het eerste gezicht is deze enorme im-

pact vaak niet merkbaar. Reuma heet
dan ook wel de onzichtbare ziekte.

Maatschappelijk probleem
Reuma beperkt zich niet tot patiënten
en hun omgeving. Tweederde van alle
reumapatiënten is jonger dan 65 jaar
en behoort tot de arbeidsbevolking.
De lagere arbeidsproductiviteit als ge-
volg van ziekteverzuim en arbeidson-
geschiktheid en de zorgverlening kos-
ten circa 13 miljard euro per jaar. Kort-
om: reuma is een maatschappelijk
probleem waarvan we ons nog te wei-
nig bewust zijn.

Steun van iedere Nederlander no-
dig
Het Reumafonds is de grootste finan-
cier van wetenschappelijk reumaon-
derzoek in Nederland. Dit is mogelijk
mede dankzij het geld dat met de jaar-
lijkse collecte wordt opgehaald.
Een andere zeer belangrijke taak van
het Reumafonds is voorlichting geven
over reuma en leven met de ziekte.
Het fonds vraagt brede maatschappe-
lijke aandacht voor de impact van reu-
matische aandoeningen.
Voor deze inspanningen krijgt het
Reumafonds geen overheidssubsidie.
De bijdrage van iedere Nederlander is
dan ook essentieel.

Opbrengst reumafonds
In de landelijke collecteweek van 8
t/m 14 maart jl. is in Vorden en Kra-
nenburg totaal 2.352,84 euro opge-
haald. Hiermee levert Vorden en
Kranenburg een belangrijke bij-
drage aan de reumabestrijding in
Nederland. Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéle-
den en bewoners in Vorden en Kra-
nenburg voor de grote inzet en bij-
drage aan het prachtige resultaat
van de collecte.

Voorzitter Krijn van der Heijden stelt
in het maandbulletin van de afdeling,
zeer onder de indruk te zijn van de
hoeveelheid werk die door vrijwilli-
gers van de ANBO wordt verzet. ‘Ik
doel niet alleen op het bestuur, maar
vooral ook op de vele ‘stille’ werkers
die er voor zorgen dat alle activiteiten
plaats vinden. Zonder hun inzet zou
de ANBO niet kunnen bestaan’, aldus
Krijn van der Heijden. 

Uit het uitgebreide jaarverslag van se-
cretaris J. Brandenburg blijkt dat de af-

deling Vorden bruist van de activitei-
ten. Zo werden er vorig jaar op tien za-
terdagen in totaal 339 personen (70
plussers) voor het rijbewijs gekeurd.
Overigens niet alleen leden van de
plaatselijke ouderenbonden maar ook
uit de naaste omgeving. Het kloot-
schieten dat de afdeling Vorden orga-
niseert, trekt het gehele jaar wekelijks
circa 25-30 deelnemers. Verder wor-
den er in de zomermaanden fietstoch-
ten georganiseerd en maandelijks ook
bingo- en sjoelmiddagen. Ook wordt
in het jaarverslag vermeld dat het Se-
niorenconvent een belangrijke brug-
functie vervult tussen de officiële ou-
derenorganisaties in Bronckhorst en
de gemeentelijke overheid. De Sociaal
Culturele Commissie (SCC) is een niet
meer weg te denken fenomeen in de
gelederen van de ANBO afdeling Vor-
den. Deze leden vervullen een voorna-
me rol in de contacten met de leden
en het organiseren van diverse activi-
teiten.

Stabiel ledental ANBO
De ANBO-afdeling Vorden telt mo-
menteel 459 leden, exact hetzelfde
aantal als een jaar geleden. De
meeste leden (200) zijn in de leef-
tijdsgroep 65 - 74 jaar. De groep 75 -
84 jaar telt 182 leden, daarboven (85
- 94) 42 leden! De vrouwen (267) heb-
ben qua ledental de overhand, ter-
wijl de afdeling 192 mannelijke le-
den telt.

De heer H.Mulder - projectleider van
Pro Wonen - zal een presentatie ver-
zorgen over de voorgenomen plannen
met het woon- en zorgcentrum "De
Wehme" en de daarachter gesitueerde
gebouwen, waarin nu nog "de Beekdel-
le" een huisarts en fysiotherapeut ge-
vestigd zijn. Daarnaast zal hij uitge-
breid de nieuwbouwplannen aan de
Smidsstraat toelichten. De heer E.Koe-
stal, zorgmanager van Sensire De

Wehme, zal aanwezig zijn om mogelij-
ke vragen op zorggebied te beantwoor-
den. 

Na de pauze zal Frederike Super over
het Sensire-project:  "Gezond in Ba-
lans" vertellen en de mogelijkheden
bespreken die er zijn om een (gratis)
gezondheidsconsult aan te vragen,
waarbij de nadruk zal liggen op vooral
preventieve leefregels die men zelf in
acht kan nemen om gezond te zijn en
te blijven. Tenslotte zal er (beperkte)
gelegenheid zijn om uw bloedsuiker
en cholesterol te laten controleren.  
Het bestuur van de SBO-V nodigt be-
langstellenden van harte uit om aan-
wezig te zijn bij deze belangrijke infor-
matiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst 
nieuwbouwprojecten senioren
De SBO-V (Samenwerkende Bonden
Ouderen Vorden) organiseert op
vrijdag 3 april 2009, in het Dorps-
centrum (zaal 't Stampertje), om
14.00 uur een informatiebijeen-
komst over nieuwbouwprojecten
voor senioren in Vorden.

Na afloop zal Rinus Rabeling een le-
zing houden over het onderwerp ‘Een
blik over een oude grens binnen de
nieuwe grenzen van Bronckhorst. Het

vroegere Hummelo en Keppel is een
bijzonder afwisselende samenleving.
In dit gebied zijn de oudste menselijke
resten van Gelderland aangetroffen.
Rabeling maakt een soort ‘fietstocht’
door de voormalige gemeenten, waar-
bij men onderweg kastelen, boerderij-
en, folklore en fauna tegen komt. Aan-
vang 20.00 uur

Jaarvergadering

Vereniging 'Oud Vorden'
De vereniging ‘Oud Vorden’ houdt
dinsdag 24 maart in zaal De Her-
berg in zaal De Herberg haar jaar-
vergadering.

VOSSEVELD - VORDEN 1-5 
Vorden heeft een grote overwinning
geboekt op rode lantaarndrager Vosse-
veld.
Met een echte hattrick van Rob Enze-
rink en een wonderschoon doelpunt
van Micha Bolink stond met de rust al
0-4 op het scorebord. In de tweede
helft was Vorden ook de betere ploeg,
maar wist slechts een keer te scoren.
Vorden was slechts met één doel naar
Winterswijk afgereisd en dat was met
de volle winst terugkeren. De wed-
strijd was slechts enkele minuten oud
toen de doelman van Vosseveld zich
volkomen verkeek op een vrije trap
van Rob Enzerink. 0-1 Mark Borgonjen
hield de spits van Vosseveld van scoren
af, maar pakte de man en de bal en dat
vond de scheidsrechter niet kunnen.
Hij mocht van geluk spreken, dat de
overtreding slechts met geel werd be-
straft.  Vosseveld zou niet scoren, want
Mark Borgonjen stopte op fraaie wijze
de strafschop. Dat gaf Vorden energie,
want zonder goed te spelen creëerde
het zich via Bart Stokman diverse kan-
sen. Uit een afgeslagen corner liet uit-
eindelijk Rob Enzerink de 0-2 op het
scorebord aantekenen. Vosseveld
kwam een aantal keren goed door,
maar het miste de kwaliteit om echt
gevaarlijk te worden. Met het positie-
spel van Vorden was het niet best ge-
steld, maar het had van haar tegen-
stander ook niet veel te vrezen, waar-
door en sprake was van veel slordig-
heid.  Wederom scoorde Rob Enzerink
uit een afgeslagen cornerbal en dat
was voor hem drie op een rij. 0-3 Waar
mark Borgonjen voor gestraft werd
overkwam ook de doelman van Vosse-
veld. Hij verloor ongelukkig de bal,
waardoor Mike van Lingen kon sco-
ren, maar van Lingen werd vast gehou-
den. De scheidsrechter was het ont-
gaan, waarvoor hij zich verontschul-
digde.  Enkele minuten later was het
toch raak. Micha Bolink nam de bal op
de borst aan en volleyde hem in de
touwen. 0-4  Renz Cornegoor scoorde
vlak voor rust, maar zijn doelpunt
werd wegens buitenspel afgekeurd,
terwijl hij toch keurig achter de bal
bleef.

In de tweede helft een feller spelend
Vosseveld dat de duels niet schuwde,
waardoor het voetbal, dat toch al niet
zo'n hoog niveau kende er niet beter
op werd. Als centrumspits deed jeugd-
speler Mike van Lingen het goed en
ook B-jeugdspeler Frank Hiddink ken-
de een goede invalbeurt. Hij was een
aantal keren dicht bij een score.  

Om de eer te redden kreeg Vosseveld
wat hulp, want een mislukte pass kon
worden onderschept en eenvoudig
worden gescoord. 1-4 De 1-5 was een
aanval uit het boekje. Tim van de Berg
en Rob Enzerink  combineerden door
de Vosseveld defensie en zorgde Micha
Bolink voor de afronding.

Vo e t b a l

VORDENSE BRIDGECLUB
Op maandagavond 16 maart werd er
weer gebridged in het Dorpscentrum.
De uitslagen in de A-lijn:
1. Mevr. en dhr. Vruggink 61,65%
2. Mevr. Rossel / mevr. Warringa
59,50%
3. Dhr. Drijver / dhr. Jansen 57,33

De uitslagen in de B-lijn:
1. Dhr. Schipper / dhr. Veenhuis 60,94%
2. Mevr. Hoftijzer / dhr. Wullink
57,29%
3. Mevr. de Bruin / mevr. te Schegget
56,77%

Op woensdagmiddag 18 maart werd
er eveneens in het Dorpscentrum te
Vorden gebridged.
De uitslagen in de A-lijn:
1. Dhr. Bergman / dhr. Veen 67,01%
2. Mevr. Hendrinks / dhr. Vruggink
62,85%
3. Mevr. Hoftijzer / mevr. Vruggink
58,68%

De uitslagen in de B-lijn:
1. Mevr. en dhr. Brink 67,71%
2. Mevr. Gasseling / mevr. Warnaar
63,54%
3. Mevr. le Grand / mevr. Thobokolt
57,81%

B r i d g e



Het invullen van de vragenlijst leverde
handige tips op voor leerkrachten en
ook voor de ouders en kinderen zelf.
Kinderen en ouders kregen per mail
een advies omtrent hun gezondheid.
De leerkrachten ontvingen een mail
omtrent aspecten van de gezondheid
die aandacht behoeven in eigen klas.
Dat was nog eens onderwijs op maat!
Afgestemd op de behoefde van de ei-
gen klas. De week werd samen met de
ouders afgesloten op donderdag 19
maart op het zonovergoten school-
plein. De jongens en meiden van
groep 7/8 demonstreerden een dans,
waarmee ze kortgeleden nog optra-
den in de schouwburg van Hengelo

(Ov.), in het kader van de Heart Dance
Award.

Ook werden de prijswinnaars van de
kleurwedstrijd in het zonnetje gezet.
daarna namen de kinderen hun ou-
ders mee langs een achttal onderde-
len, waarbij bewegen en behendigheid
centraal stonden. menigeen ontdekte
dat de eigen conditie wat aandacht
vroeg. De activiteiten werden afgeslo-
ten met heerlijke appels, hoe kan het
ook anders. En nu maar hopen dat de
aandacht voor ieders gezondheid na
deze week niet verslapt. De winter is
voorbij. Vooruit mensen, bewegen is
het advies!

De Garve gaat voor gezond

Basisschool De Garve in Wichmond kan terugkijken op een gezond week-
je met een prachtige afsluiting. Ouders en kinderen konden thuis op de
computer een vragenlijst invullen betreffende aspecten van ieders
gezondheid. We denken hierbij aan voeding, gewicht, beweging, frisse
buitenlucht, en goed in je vel zitten.

De bezoekers worden in de gelegen-
heid gesteld kennis te maken met be-
stuursleden van de tennisclub. Na-
tuurlijk wordt er ook uitleg gegeven
over hoe de club organisatorisch in el-
kaar steekt en wat de faciliteiten en

consequenties zijn van een lidmaat-
schap bij de club. Tijdens het open
huis is het mogelijk een 'gratis proef-
lidmaatschap' van een maand aan te
gaan en kunnen ook de mogelijkhe-
den van proeflessen worden bespro-

ken. Een rondleiding over de accom-
modatie is ook in het programma op-
genomen. Voorafgaand aan het open
huis vindt er op het tennispark een fa-
milietoernooi plaats, zodat er ook
'live' tennis kan worden aanschouwd. 
Het bestuur heet iedereen van harte
welkom op haar accommodatie aan
de Overweg in Vorden! 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Marieke van Loo, telf. 551547.

Vordense tennisclub VTP houdt open huis

De tennisclub VTP houdt op zondag 27 maart a.s. haar jaarlijkse open
huis. Op die dag stelt VTP haar tennispark open van half twee tot half vier
voor senioren, jongeren en kinderen, maar het bestuur benadrukt dat
ook ouderen welkom zijn bij de club.

Ze haalde interessante feiten aan over
de geweldige wereldtopper Michael
Phelps, met zijn spanwijdte van 2.10
meter en gaf meteen technische oefe-
ningen, waardoor de zwemmers zich
zelf al een beetje op de grote Michael
Phelps vonden gaan lijken. Immers
daar waar Phelps elke baan 15m onder

water zwemt, kwamen de berkeldui-
kertjes toch al dicht bij de 10m. En
zelfs de jongste zwemmers konden
dan nog 4 hele vlinderslagen zwem-
men zonder adem te halen! De belang-
rijkste onderdelen van het zwemmen
kwamen aan bod waarbij vooral aan-
dacht voor het zwemmen met weinig

weerstand. Dus vooral goed stroomlij-
nen en lange slagen maken.

De volgende clubactiviteit is op zater-
dag 4 april. Dan doen alle jeugdleden
van de club mee aan de clubkampi-
oenschappen. Zowel voor de recrean-
ten als voor de selectieleden zal dan
worden uitgemaakt wie clubkampi-
oen recreanten wordt en wie clubkam-
pioen selectie wordt. Er zijn ook in el-
ke leeftijdscategorie weer medailles te
winnen. Kijk voor meer informatie op
www.berkelduikers.nl.

Geslaagde gasttraining door
Mandy van Rooden

Afgelopen dinsdag heeft de jeugdselectie van de Berkelduikers wel een
heel speciale training gekregen. Ex-bondscoach van de KNZB en trainster
van vele Nederlandse zwemmers op hoog niveau, Mandy van Rooden,
kwam naar de Beemd om daar een uitgebreide vlinderslagtraining te ver-
zorgen. "Gewapend" met hoofdmicrofoon wist ze de grote groep selectie-
zwemmers tussen 8 en 12 jaar een uur lang te boeien.

Mandy tussen de zwemmers die haar na afloop nog allerlei vragen stelden of samen op de foto wilden.

MAART
25 ANBO klootschieten ‘t Olde Let-

tink.
25 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
26 Klootschietgroep de Vordense Pan.
26 PCOB afd. Vorden lezing ds. Tac-

ken, in het Stampertje, o.a. voorbe-
reiding Pasen.

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

KUNST AGENDA VORDEN

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Nog voordat de beurs om 10.00 uur
open ging stond er al een flinke rij en-
thousiaste kopers te wachten voor de
deur. Vanaf het moment dat de deu-
ren open waren, was het meteen een
gezellige drukte. Door de nieuwe op-
zet van de beurs, was het de vraag of er
genoeg kleding en speelgoed binnen

gebracht zou worden en of deze ook
bruikbaar zou zijn. Maar de inwoners
van Vorden lieten ons niet in de steek
en leverden zeer veel bruikbare kle-
ding en speelgoed in! Ook Yvonne Mo-
de was opnieuw van de partij en Ot en
Sien wil haar hierbij hartelijk danken
voor haar grote aanbod van super
mooie kleding! Door deze inbreng
werd het mogelijk om met gebruikte
en nieuwe kleding leuke nieuwe com-
binaties te maken. Hiervan werd dan
ook gretig gebruik gemaakt door ie-
dereen. Een gebruikte broek, met een
nieuw shirt, een hip sjaaltje en een
paar gebruikte schoenen? Het kon al-
lemaal! De hele morgen bleef het lek-
ker druk en sommigen kwamen zelfs
nog voor een 2e keer terug.

Kleding en speelgoedbeurs
Ot en Sien goed bezocht
De kleding en speelgoedbeurs van
Peuterspeelzaal "Ot en Sien" is ZA-
TERDAG 21 maart 2009 goed be-
zocht en heeft ruim ¤ 600,- opgele-
verd! Hiervoor kunnen weer fijn
veel materialen voor de peuters
worden aangeschaft. De leidsters
hebben al een aantal dingen in ge-
dachten die voor dit geld gekocht
kunnen worden.

Ponyamazones van ponyclub De
Graafschap succesvol in Empe
Dian Lenselink met Tania kwam in
Empe aan de start tijdens de indoor
dressuurwedstrijd van 21/22 maart jl.
Zij behaalde de 2e prijs met 184 pun-
ten in de klasse B. Cheyenne van Dijk
behaalde in Empe 2 x een 1e prijs met
resp.186 en 184 punten in de klasse L1

cat. D. In Vragender werd voor de paar-
den een indoor dressuur wedstrijd ge-
organiseerd. Daar kwam Marina Go-
tink met haar paard Zapp succesvol
aan de start. Zij behaalde in de klasse
L1 een mooie 5e prijs met 189 punten.
Iris Berenpas startte ook in Vragender.
Dit resulteerde in een 4e en een 5e
prijs met resp. 191 en 197 punten in de
klasse L2 met het paard Walencia. Ani-
ta Berenpas behaalde in Vragender de
3e prijs  in de klasse L2 met Walencia.

P a a r d e n s p o r t



DEN DAM 1 - RATTI 1
Onder goede weersomstandigheden
werd op een belabberd slecht veld de
wedstrijd tussen Den Dam en Ratti ge-
speeld. De gastheren uit Azewijn bi-
vakkeren al het hele seizoen in de on-
derste regionen van de ranglijst. De
gasten uit Kranenburg maken een
zwakke periode door met drie neder-
lagen na de winterstop.

De eerste helft was van beide kanten
zwak. Ratti voetbalde niet en was in
balbezit veel te onrustig. Den Dam
hanteerde alleen de lange bal en zocht
de lange linkerspits om deze door te
koppen, wat hem enkele keren lukte.
De fysiek sterke ploeg uit Azewijn
bracht voetballend erg weinig, omdat
Ratti voor rust zeer matig speelde, was
de eerste helft van een bedenkelijk ni-
veau. De 1-0 van Den Dam viel uit een
directe vrije trap.

Na rust begon Ratti heel anders als er-
voor. De Kranenburgers speelden rede-
lijk positiespel en kwamen enkele ma-
len goed door. De gelijkmaker hing in
de lucht. Kansen voor Ruud Mullink
en Niek Nijenhuis gingen er net niet
in. Een afstandschot van Guido Mul-
link viel wel binnen waarmee de stand
op 1-1 kwam. Op dat moment was het
alleen Ratti dat voetbalde en voor de
overwinning ging. Den Dam was voor-
al uit enkele counters (na uiteraard de
lange bal van achteruit) gevaarlijk,
maar kreeg de hele wedstrijd geen uit-
gespeelde kansen.
De winnende goal viel tegen de ver-
houding in, in het voordeel van de
gastheren. Uit een hoekschop kopte
de lange linkerspits keihard van dicht-
bij raak. Dat hij hierbij eerst Erwin
Weenk ondersteboven kegelde, ont-
ging de scheidsrechter helaas. De goal
had door deze, toch forse, duwovertre-
ding nooit geteld mogen worden,
maar zoals vaker de laatste weken, zat
het Ratti weer niet mee.
Volgende week wacht NVC in Netter-
den.

VARSSEVELD 2 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag stond de return te-
gen Varsseveld op het programma. Het
thuisduel werd met 3-1 gewonnen. De
eerste tien minuten verliepen chao-
tisch en beide teams stonden onwen-
nig in het veld. Met behulp van een on-
gepaste uittrap van Ratti belandde de
bal in de voeten bij de spits van Varsse-
veld. Oplettend zette zij met een ge-
plaatst schot haar team op voor-
sprong. 1-0. Ratti kreeg moeite met
het snelle tikwerk van Varsseveld en
was veelal net een stap te laat. Slecht
uitverdedigen hielp Varsseveld de
voorsprong verder uit te breiden. 2-0. 

Op elke linie bij Ratti werden duels
verloren en Varsseveld wist hiervan te
profiteren en uitstekend te combine-
ren. Nog geen vijf minuten later wist
een speelster van Varsseveld op snel-
heid langs de verdediging te flitsen en
tikte ze de 3-0 binnen. Ratti snakte
naar de kleedkamers, maar nog net
voor rust werd de schade nog groter.
Een identieke situatie als het vorige
doelpunt leverde de 4-0 op. De rust
werd bereikt met een 4-0 achterstand. 
De donderspeech in de kleedkamer
had blijkbaar gewerkt, want na de rust
stond er een gewiekst team op het
veld. Na tien minuten wist Kelly Peters
met een solo -actie het publiek te im-
poneren. Zij speelde zichzelf vrij en
met een afstandsschot belandde de
bal met een charmante boog over de
keepster in het net. 4-1. Jammerlijk ge-
noeg had Varsseveld meteen het ant-
woord klaar. Wederom de rechtsbui-
ten op snelheid en de uitkomende
keepster van Ratti werd gepasseerd. 5-
1. Met vechtlust en creativiteit gaf Rat-
ti zich ondanks de grote achterstand
nog niet gewonnen. 

In het laatste kwartier wist Ratti zelfs
nog tweemaal tot scoren te komen.
Kelly Peters legde de bal precies op
maat terug op spits Gerrie Brummel-
man en met een boogbal werd de
keepster verrast. 5-2. Een vrije trap van
grote afstand werd in de laatste mi-
nuut nog binnengeschoten door Rian-
ne Meijerink. 5-3. Dit was tevens de
eindstand. Jammerlijk dat Ratti het in
de eerste helft zo uit handen heeft ge-
geven. De wedstrijd gezien de tweede

Vo e t b a l helft toch zeer verdienstelijk uitge-
speeld en als collectief had hier zeker
meer ingezeten. 

Aanstaande zondag uit tegen Vios Bel-
trum.

UITSLAGEN
21-03-2009 12:00 uur Ratti C1 - Pax C3
zaterdag 1-9 
21-03-2009 11:00 uur Ratti E1 - Warns-
veldse Boys E7 zaterdag 2-1 
21-03-2009 10:00 uur Ratti F1 - Warns-
veldse Boys F7 zaterdag 6-0 
21-03-2009 14:30 uur Zelos 6 - Ratti 5
zaterdag 7-2 
21-03-2009 14:30 uur Doetinchem B2 -
Ratti B1 zaterdag 3-2 
21-03-2009 11:00 uur Pax D3 - Ratti D1
zaterdag 4-3 
21-03-2009 08:30 uur FC Zutphen E8 -
Ratti E2 zaterdag 2-8 
21-03-2009 10:00 uur Dierense Boys F2
- Ratti F2 zaterdag 1-9 
22-03-2009 10:00 uur Ratti 3 - WVV '34
6 zondag 2-3 
22-03-2009 14:30 uur Den Dam 1 - Rat-
ti 1 zondag 2-1 
22-03-2009 13:00 uur SDZZ 5 - Ratti 2
zondag 7-8 
22-03-2009 09:30 uur Vorden 5 - Ratti 4
zondag 3-0 
22-03-2009 11:00 uur Varsseveld DA2 -
Ratti DA1 zondag 5-3 

PROGRAMMA
THUIS 
Datum Tijd Wed.nr. Wedstrijd Scheids-
rechter Status 
Zaterdag 
28/03/2009 14:30 116520 Ratti 5 (zat) -
Grol 13 (zat) 
28/03/2009 10:00 132546 Ratti D1C - FC
Zutphen D5 
28/03/2009 11:00 147951 Ratti E2C -
Warnsveldse Boys E10C 
28/03/2009 10:00 159115 Ratti F2C - De
Hoven F3C 
Zondag 
29/03/2009 10:00 94760 Ratti 3 (zon) -
VIOS B. 7 (zon) 

UIT 
Datum Tijd Wed.nr. Wedstrijd Scheids-
rechter Status 
Zaterdag 
28/03/2009 12:15 168145 AZC C3DC -
Ratti C1 
28/03/2009 08:30 147879 FC Zutphen
E7 - Ratti E1C 
28/03/2009 08:30 158975 Zelos F2 - Rat-
ti F1C 
Zondag 
29/03/2009 14:30 101117 NVC 1 (zon) -
Ratti 1 (zon) Simon, M. 
29/03/2009 10:00 121757 Dinxperlo 4
(zon) - Ratti 2 (zon) 
29/03/2009 10:00 94791 Oeken 4 (zon) -
Ratti 4 (zon) 
29/03/2009 12:00 105441 VIOS B. DA2
(zon) - Ratti DA1 (zon)

ORION D1 - DASH VORDEN D1.
1-3 (9-25 19-25 25-18 20-25)

Afgelopen zaterdag was het de 19e
speelronde van de 2e divisie. De tegen-
stander van Dash Vorden was deze
keer D.O.C STAP ORION. Er werd van
te voren eerst geluncht bij Janneke
van Heuven. De meiden van Dash da-
mes 1 hebben hier heerlijk gegeten, en
het was gezellig. Ze hebben zich goed
voorbereid op de wedstrijd, want de
dames hebben bij deze wedstrijd wat
goed te maken. De vorige thuiswed-
strijd tegen Orion werd verloren met
2-3. Het spel was matig en er was veel
mis communicatie. Het loopt nu al
weken weer best goed met de meiden
van Dash, ze hoopten tegen Orion
weer wat recht te zetten.
De eerste set werd duidelijk en over-
tuigend gewonnen door Dash Vorden.
Door een fantasche service serie van
Marije Heijink leidde Dash de eerste
set. Ze lieten Orion totaal niet in hun
spel komen. Er kwamen geen lange
rally's, want de punten werden direct
gescoord door Vorden. De tweede set
werd er verdedigend meer door de da-
mes uit Doetinchem gepakt, hierdoor
had Dash meer moeite om te scoren.
Toch waren de meiden van Dash over-
tuigend in deze set. In de 3e set liep
juist bijna alles mis wat juist de sets
hiervoor goed ging. Er werd minder
gecommuniceerd in het veld, en ze
hadden moeite met scoren. Orion

Vo l l e y b a l

kwam voorledig in hun spel, en wist
bij ons veel punten te scoren. Het da-
mes 1 uit Vorden stond vaak zes tot ze-
ven punten achter, en konden dit niet
meer recht zetten. Uiteindelijk werd
deze set verloren. Ze moesten in de
vierde set even wat dingen op orde
zetten. Het spel uit de eerste en twee-
de set moesten weer worden opge-
pakt. Dash Vorden wist vanaf het be-
gin van de set al een gat te slaan van
vijf punten. Orion heeft in deze set
weinig gescoord, het waren voorna-
melijk eigen fouten aan de kant van
Vorden, maar het was voldoende om
ook de laatste set binnen te halen. En
gelukkig 2 punten meer als de vorige
wedstrijd tegen Orion.

28 maart word er zeker weer een
thuiswedstrijd gespeeld. De tegenstan-
der in dan VC Pansign dames 1. Deze
dames staan met 2 wedstrijden min-
der 1 punt achter op Dash Vorden. Het
team uit Vorden onderleiding van
Carlo Schutten staan alweer op de vijf-
de plaats in de competitie. Dash gaat
met z'n alle weer vol aan de bak om de
punten in Vorden te houden.

Zware lentestart voor Dash H1
Afgelopen zaterdag stond een echte
streekderby op het programma tegen
WSV uit Warnsveld.
Dash wist vooraf dat het een lastige
pot zou worden, want de uitwedstrijd
in de eerste helft van het seizoen had-
den we kansloos verloren. Onder mu-
zikale inspiratie van DJ Gerard begon-
nen de heren vol goede moed en in bij-
zondere stemming met inspelen.
De eerste set begon vanaf de eerste bal
met gelijke krachten en lange rally's.
Door goed spel van beide kanten liep
het puntenaantal gelijk op. Toch kon
WSV op enig moment een gaatje ma-
ken van vier punten en wisten dit vast
te houden tot het einde van de set na-
derde. Dash werkte met verenigde
krachten om het gaatje te verkleinen
en slaagde erin om gelijk komen. De
set werd uiteindelijk met 25-22 ge-
wonnen door Dash.
De tweede set werd een kopie van de
eerste. Opnieuw liep WSV enkele pun-
ten uit, maar door rustig en slim te
blijven spelen kon Scheffer keukens
Dash toch de set weer naar zijn hand
zetten en winnen met 25-22.
In de derde set ging WSV goed van
start en door een mindere periode van
Dash bouwde WSV weer een voor-
spong op. Door de time-outs van de
coach van Dash kon het tij niet ge-
keerd worden. WSV wist deze set in de
overwinning om te zetten met 19-25.
De vierde set startte Dash fanatiek en
enthousiast. Met een aantal wissels
begon Dash wat stroef, maar liet WSV
ook niet weg lopen. Het werd een
spannende laatste set met gelijk op-
gaand spel en bleef het tot het einde
spannend. Uiteindelijk kreeg Dash
het eerste matchpoint, maar die
poetste WSV gauw weer weg. Bij een
stand van 25-25 zette Dash de eind-
sprint in en trok toch aan het langste
eind met 27-25.  De volgende wedstrijd
is uit tegen Wevoc H1 op 28 maart a.s.

UITSLAGEN
Reflex MC1 - Dash MC1 3-1
Guv Greven Bovo MB2 - Dash MB2 3-2
Dijkman/WSV MB3 - Dash MB1 4-0
Doc. Stap Orion D1 - Dash D1 1-3
Reflex D1 - Dash D2 2-3
Revoc D1 - Dash D3 4-0
Reflex H3 - Dash H3 3-1
Dash MC2 - Alfun/Focus MC1 0-4
Dash MC3 - Wivoc MC1 3-2
Dash H2 - The Phantoms H2 3-2
Dash D6 - Revoc D2 3-1
Dash H1 - Dijkman/WSV H2 3-1
Dash D5 - Wivoc D3 0-4
Dash H3 - V.IJ.V. H1 1-3

Programma donderdag 26 maart 
20.45 Doc. Stap Orion H6 - Dash H2

Zaterdag 28 maart 
12.30 Rekken Revoc MC1 - Dash MC3 
13.30 Volga MC2 - Dash MC2 de Pol
14.00 Brevolk D2 - Dash D6 Ons Huis
15.45 V.C.V. D5 - Dash D5 
16.00 Westervoort Wevoc H1 - Dash H1 
17.15 Hengelo D.V.O. H5 - Dash H3 
11.30 Dash circ. 1 - K/Gemini 1 
13.00 Dash MB2 - Boemerang MB2 
13.00 Dash D4 - K/Gemini D2 
15.00 Dash D2 - Vollverijs D1 
15.00 Dash D3 - KSV D3 
17.00 Dash MB1 - Grol MB1 
17.30 Dash D1 - VC PanSign D1

UITSLAGEN BADMINTON FLASH
Recreantenteam
De recreanten speelden afgelopen
week hun laatste wedstrijd tegen LBC
uit Lichtenvoorde. Gespeeld werd door
Apsie van Dijk, Annie Eggink, Theo
Huntink en Frans van Gils. Frans be-
gon deze wedstrijd goed voor Flash
door met 21-17 en 21-18 te winnen.
Daarna kwam Theo de baan op. Hij
vocht er hard voor maar verloor net
met 21-18 en 22-20. Apsie en Annie
kwamen te kort in hun enkelspel en
verloren beiden in twee sets. Het he-
rendubbel werd in drie sets door Flash

gewonnen met 21-17, 19-21 en 21-10. In
het damesdubbel werd het ook span-
nend. Hermien Oudenampsen speelde
in de plaats van Apsie, die een spiertje
had verrekt. Het werd met 21-17, 19-21
en 21-15 een overwinning voor de Vor-
dense dames. Van de mixedspelen
werden de punten eerlijk verdeeld. 

Frans en Annie verloren met 21-11 en
21-14 maar Theo en Hermien wonnen
met 21-15 en 21-17. Een goed resultaat
van Flash tegen het als tweede geëin-
digde LBC.
Flash R1 - LBC R1: 4-4

B a d m i n t o n

Op  diverse Boerengolfbanen in de
achterhoek  is het mogelijk een bal-
letje te slaan en om nader kennis te
maken met Boerengolf Dit jaar is
het voor het eerst euregionaal want
de Boerengolfbaan "de Irrgarten an
der Flamingoroute"in Zwillbrock
doet ook mee aan deze samenwer-
king. Boerengolf ontwikkelt zich
nog steeds meer tot een sport met
enthousiastelingen die regelmatig
Boerengolf spelen. Deze buitensport
geeft de beoefenaar volop de gele-
genheid te genieten van het Achter-
hoeks  landschap.  Bovendien een
sport met nauwelijks risico's op bles-
sures.

Met de officiële opening van het
Boerengolf seizoen willen we als ver-
enigde Boerengolfbanen in de Ach-
terhoek en het aangrenzende Duits-
land een breder publiek kennis la-
ten maken met de sport Boerengolf.
Naast de al genoemde Boerengolf-
baan in Vreden kunt u ook terecht
bij 't Boshuis in Vierakker, De Melk-
tap in Borculo, Geurtsen/ de Luifel
in Ruurlo, kaasboerderij Weenink
Lievelde  en De Eikelenboom in Gen-
dringen. U kunt de deelnemende
banen bezoeken en tegen een gere-
duceerd tarief Boerengolf spelen.
Voor de meer ervaren Boerengolf
speler de mogelijkheid om weer een
start te maken met Boerengolf na de
winterperiode. Na afloop is er gratis
Koffie met wat lekkers. 
Meer info op www.boerengolf.nl

Start Boerengolf seizoen 2009
Op zondag 29 maart zal het Boe-
rengolf seizoen officieel geopend
worden.

Molendijk is vooral gespecialiseerd in
oude geschiedenis, topografie, (sta-
ten)bijbels en theologie. Ook oude fo-
to's en albums zijn welkom. Er zullen
ook een paar voorbeelden te zien zijn
van antieke boeken, bijbels die op ori-
ginele wijze gerestaureerd zijn. Voor

restauratie kan een afspraak gemaakt
worden. De heer Molendijk organi-
seert twee keer per jaar een veiling
van oude / antieke boeken en was or-
ganisator van diverse boekenmarkten
in den lande, zoals de Veluwse boeken-
markten. Desgewenst kunnen bezoe-
kers hun oude boeken ter plaatse ver-
kopen. 

Voor taxatie of verkoop van een biblio-
theek of een partij moeilijk te vervoe-
ren boeken kan eventueel een af-
spraak worden gemaakt.  Antiquariaat
A.C. Molendijk, Tel 010 4667164 of 06
51950097. info@molendijkboeken.nl

Taxatie en inkoopdag 
oude en zeldzame boeken
Maandagmiddag 30 maart opent
De Herberg aan de Dorpsstraat 10
haar deuren voor taxateur en vei-
linghouder Arie Molendijk uit Rot-
terdam. Hij zal deze dag oude en
zeldzame boeken, handschriften
en of oude bijbels voor het publiek
op hun waarde schatten.

Voorzitter Hiddink zal ze ontvangen
waarna Reind zijn beroemde schaar-
bewegingen nog eens kan laten zien
als pupil van de week. Hennie en
Reind zorgden namens de camping ve-

le jaren voor kleding van zowel jeugd-
teams als de clubscheidsrechters, ook
stonden ze garant als bord sponsor. En
wanneer er iets te kort was konden wij
ook altijd met of namens de club bij
hen terecht. Als waardering voor al de-
ze bewezen diensten wil Socil namens
afdeling voetbal graag nog even iets
voor ze terug doen. 
Wie Reind nog een keer in het
rood/witte tenue wil zien scoren moet
er aanstaande zondag op tijd bij zijn.
Kaarten zijn nog verkrijgbaar, aan-
vang 14.00 uur Sociï - SVGG.

Zondag 29 Maart Reind Krijt
Pupil van de week
De eigenaren van de onlangs ge-
stopte camping De Kleine Steege
worden a.s. zondag tegen SVGG in
het zonnetje gezet. Tijdens de
afscheidsreceptie werd hen een
cadeau aangeboden waar onder
ander een VIP behandeling in zat
voor het echtpaar Krijt.

Dit is een afgerond gedeelte, dat men
graag samen viert. De paasliturgie
wordt verzorgd door de voorzitster. De
leden die zich voor het tweede gedeel-
te, het maken van een paasstukje, heb-

ben opgegeven, gaan daarna aan de
slag. Tevens wil men er op wijzen dat
de opgave voor het reisje 22 april a.s.
met als thema "Zilver en heksen" 1
april sluit. 

De datum voor de fietstocht is donder-
dag 28 mei '09 en zal ook dit jaar weer
plaatsvinden o.l.v. de dames Annie Olt-
hof en Willy Pardijs. Men kan zich op-
geven tijdens de verenigingsavonden
op 1 april en 13 mei.

Oecumenische vrouwengroep
wichmond-vierakker
De bijeenkomst woensdagavond
1 april zal dit jaar uit 2 gedeeltes
bestaan. Men kan alleen deelne-
men aan het eerste gedeelte, de
paasviering, die ruim een uur
duurt en dan naar huis gaan.
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de Zadelaar

Zadelpassen
Zadelverkoop
Zadelreparatie

Lankhorsterstraat 6A

7255 LB Hengelo Gld.

0575-461040

06-54320715

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

15% korting
op uitlaten en
gratis montage

APK voor benzine-
auto’s € 19,-

APK voor diesel-
auto’s € 38,-

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

PARTICULIER:
€ 25,- korting per man per dag

BEDRIJVEN:
€ 15,- korting per man per dag

+10% KORTING
op materiaal (excl. glas)

De De 

WWinterinterscschilder hilder 

is er nois er nog tot g tot 

31-3-200931-3-2009

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

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

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

Een gevoelige huid voor 
deodorant? Probeer onze 
Aloë vera deostick eens.
Jannie Nijkamp tel. 0575-521316.

Volop voordeel bij Rouwenhorst
bos- en tuinmachines in Barchem

Voorjaarsshow 28 en 29 maart a.s. van 10.00 - 17.00 uur

Kom snel langs en profiteer van de aantrekkelijke acties!

Rouwenhorst bos- en tuinmachines 
Zwarteveenweg 1 te Barchem

tel. 0573-258094  www.rouwenhorst-barchem.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Te Huur 

PAASHAASPAKKEN 
DS Design Molenkolkweg 33
Steenderen 0575-452001.

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88 / tevens: Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 28 maart

in het café

Hengelse
Embassy

in de discotheek

D.J. Maarten

Seegers-Halle

Met spectaculaire aanbiedingen

Aanhangwagens
* Open wagens 750 tot 3500 kg
* Gesloten wagens
* Paardentrailers - Veetrailers
* Speciaalbouw
* Paardenboxen + toebehoren
* Hondenkennels
* Berg skelters + Trampolines

* Verhuur aanhangwagens, Paardentrailers

Halseweg 58 • 7025 CG  Halle • Tel. 0314 63 17 98 • Fax 0314 631536 • www.seegershalle.nl

OPEN DAG OPEN DAGzaterdag 28 maart 10.00 tot 16.00 uur

zondag 29 maart 11.00 tot 17.00 uur

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Marketonnen.

B. Vaenebaeze.

C. Brömmels.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De beste 4 van dit kampioenschap
mochten door naar het N.K.

In de klasse -34 kg werd Luc van Hal
uit Hengelo gld  1ste  ,Rene Weernink
werd en deze zelfde klasse 4e. Bij de -
38 kg wist  Stijn Jager uit Markelo  ook
een kwalificatie binnen te slepen met
een 4e plaats. Jeffrey Schutten uit Nee-
de wist een 3e plaats te bemachtigen
in de klasse -55 kg Fabian Schuurman
uit Eibergen werd in de klasse -66 kg
1ste 

Bij de dames was het aantal prijzen
erg groot. Hilde Jager uit Markelo , de

jongere zus van Stijn Jager werd in de
klasse -36 kg 1ste , Myrthe Roesthuis
uit Ruurlo werd in deze klasse 2e. Je-
anne van Hal uit Hengelo gld werd in
de klasse -44 kg 1ste net als haar jonge-
re boer  Luc van Hal wist ze de gouden
plak binnen te halen. Bijzonder is het
zeker dat twee judoka's uit hetzelfde
gezin met een 1ste plaats naar huis
gaan. In dezelfde klasse -44 kg werd
Nadia Kamel uit Beltrum heel netjes
3e. Lianne Wolsink uit Zelhem werd in
de klasse -57 kg 2e , haar tweelingzus
Sabine Wolsink nam een 3e plaats
mee naar huis.

Een mooie score met een groot aantal
medailles nam de judoschool van Leo
Buitink afgelopen zaterdag mee naar
huis. Op het N.K. op 4 april in Eindho-
ven zal het spannend worden wie er
de finale weet te  bereiken. De komen-
de weken zal er intensief getraind
gaan worden op de specialiteiten van
de judoka's die gemiddeld wel tot 5
keer per week op de mat staan bij Leo.
Alleen als je er helemaal voor wilt
gaan en inderdaad 5 tot 6 keer in de
week bij mij op de mat staat dan kan
ik je verder helpen om te bouwen naar
Nationaal en Internationaal succes.
Het is heel belangrijk dat de chemie
door de vele trainingsuren en het con-
tact tussen trainer en pupil optimaal
is. Een half woord moet al genoeg zijn
in de coaching aldus Leo Buitink die al
vele Nationale en Internationale suc-
cessen heeft bereikt in de judowereld.

11 kwalificaties voor het N.K. -15
jaar voor judoschool Leo Buitink

Afgelopen zaterdag 21 maart stonden maar liefst 17 judoka's van judo-
school Leo Buitink op de mat  in Markelo voor de Oost Nederlandse kam-
pioenschappen onder de 15 jaar. Maar liefst 11 van deze judoka's hebben
een ticket weten te bemachtigen voor het N.K. op 4 april. Een bijzonder
goede score voor onze judoschool zegt trainer Leo Buitink trots.

Maar eerst zal de cross in de Keijen-
borg tot een goed einde gebracht moe-
ten worden. De deelnemers hebben in
ieder geval deze winterperiode niet
stil gezeten en hun crosswagen weer
verbeterd. Degene die met hun ver-
touwde bolide doorgaan hebben met
een betere tuning de nodige pk’s ge-
zocht en hopelijk gevonden en het

koetswerk zal er bij iedereen weer fris
bijstaan.

Zo zullen Gerard Branderhorst uit
Hengelo (G) en Bjorn Hissink uit de
Velswijk in de Keverklasse aan de start
verschijnen. Beide zijn lid van de
HACC en behoren tot de favorieten in
deze klasse. Gerard zal dit seizoen zijn
eerste plaats in het RAMO kampioen-
schap van 2008 willen verdedigen en
zeker in zijn ‘thuiswedstrijd’, ge-
steund door zijn vaste supporters en
sponsoren, punten willen pakken. Ver-
der zullen in de diverse klassen de
meeste favorieten aan de start staan
om tijdens de generale repetitie voor
de eerste VEKA NK wedstrijd, die de
week erop in IJsselstein verreden zal
worden, de krachten te meten. De
HACC-leden hebben vorig seizoen
goed gepresteerd tijdens het VEKA NK
en van hen wordt ook dit jaar het no-
dige verwacht.

De wedstrijden in Keijenborg starten
om 12.00 uur. De entree bedraagt € 8,-
voor volwassenen. Kinderen onder de
twaalf jaar hebben gratis toegang en
de jeugd van 12 t/m 15 betaald € 3,50.
Parkeren is gratis en kan dicht bij de
wedstrijdbaan. Voor nadere informa-
tie kunt u terecht bij dhr. G. Velthorst,
tel. 0314-631102.

Autocrosseizoen van start

Het autocrossseizoen om het RA-
MO kampioenschap, met vijftien
wedstrijden in het oosten van het
land, belooft weer een spannende
strijd op te leveren in zeven ver-
schillende klassen. Autocrossver-
eniging HACC uit Halle neemt dit
jaar de organisatie van de vierde
wedstrijd voor haar rekening die
op 19 april op de locatie van de
fam. Maalderink aan de Akker-
manstraat in de Keijenborg zal
worden gehouden. Naast de wed-
strijden voor het RAMO kampioen-
schap worden er ook zes wedstrij-
den verreden om het VEKA NK on-
der auspiciën van de KNAF en de
HACC zal naast de cross in de Keij-
enborg op 5 september een wed-
strijd voor het VEKA NK organise-
ren. Ook deze wedstrijd is de HACC
al aan het voorbereiden, want voor
een wedstrijd, die meetelt voor het
Nederlands Kampioenschap, vergt
organisatorisch het nodige.

Op die plek zou de missionaris in 794 de Yssel zijn overgestoken voor zijn

missiewerk onder de Saksen.
Afgelopen week was Gerrit Uenk (zie
foto) van Dijkman Bouw druk bezig
met het metselwerk van de sokkel.

Ludger

Deze week is het 1200 jaar geleden dat de heilige Ludger overleed. Zondag
29 maart wordt nabij restaurant Den Elter aan de weg tussen Baak en Zut-
phen om 13.00 uur een gedenkteken van Ludger onthuld.

De regionale Alzheimer-afdeling is
sinds enkele jaren actief in de gemeen-
ten Doetinchem, Oude IJsselstreek,
Montferland, Bronckhorst en Does-
burg. Naast het maandelijkse Alzhei-
mer Café in Het Borghuis in Doetin-
chem verzorgt zij ook lezingen en
geeft ze voorlichting waar nodig is.
Daarnaast neemt zij deel aan het Lan-
delijk Platform Dementie. Met wande-
len als een van de activiteiten denkt
de afdeling in te spelen op een behoef-
te. Het komt voor dat mensen gewend
waren samen veel te wandelen, maar
dat door de dementie van één van hen

het er minder of helemaal niet meer
van komt. Ook hebben mensen die
met dementie in aanraking komen,
behoefte aan gezelligheid en aan-
spraak van een groepje mensen, om
met elkaar van gedachten te wisselen
of ervaringen te delen. Ook kinderen
of andere mantelzorgers van mensen
met dementie zijn van harte welkom
bij de wandelingen.
De wandelingen duren ongeveer een
uur, maar kunnen eventueel aange-
past worden al naar gelang de behoef-
te. Zijn er rolstoelgebruikers onder de
belangstellenden, dan kan er eventu-
eel gebruik gemaakt worden van het
rolstoelpad. Na de wandeling is er in
de Orangerie gelegenheid gezamen-
lijk koffie of thee te drinken. De deel-
name is gratis. De consumptie is voor
eigen rekening. Aanmelden is niet
noodzakelijk. Tot en met juni wordt el-
ke vierde zaterdag van de maand een
boswandeling gehouden.
Voor nadere informatie kunt u bellen
naar 0314-650138 en 0314-334518. Ook
op de internetsite www.alzheimer-ne-
derland.nl/doetinchem vindt u de no-
dige informatie.

Boswandeling voor en met
mensen met dementie
Mensen met dementie en hun part-
ners/verzorgers kunnen op zater-
dag 28 maart opnieuw deelnemen
aan een wandeling in de Kruis-
bergse Bossen bij Doetinchem. Om
twee uur ’s middags is de start bij
de Orangerie van havezathe ‘De
Kelder’ aan de 2e Loolaan, achter
het Slingeland Ziekenhuis in Doe-
tinchem. De organisatie is in han-
den van vrijwilligers van Alzhei-
mer Nederland afdeling Doetin-
chem en Omstreken.
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EIGEN HUIS IS
KUNSTSTOF WAARD

OPEN
WEEKEND

GILDENWEG 20 - ZELHEM - T. 0314-622308 - WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

nu kozijnen 

aanschaf
fen 

met alterna
tieve

dubbelglas

subsidie!

ZATERDAG 28 MAART 
ZONDAG 29 MAART
OPEN 11.00 - 17.00 UUR

KUNSTSTOF RAMEN EN DEUREN 
VOOR IEDERE BOUWSTIJL

Kunststof kozijnen zijn er voor ieder huis en in de meest 

uiteenlopende bouwstijlen. Van rijtjeshuis tot klassieke 

villa, van 2-onder-1-kap, modern nieuwbouwhuis tot een 

te renoveren oude woonboerderij; kunststof biedt tal van 

mogelijkheden. Kleuren, vormen en zelfs structuren die 

de traditionele ‘look & feel’ van kunststof volledig doen 

vergeten. Kom tijdens het open weekend zaterdag en zondag 

28 en 29 maart naar onze showroom, hier krijgt u direct 

een goed beeld van de mogelijkheden en kunt u zichzelf 

overtuigen van de vele voordelen van kunststof. U maakt 

kennis met ons aanbod, onze kwaliteit en service en wij 

informeren u graag geheel vrijblijvend verder. 
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Het bestuur van de Bedrijven Kring
Bronckhorst bestaat uit voorzitter
Paul Stortelder van Wopereis Doetin-
chem, secretaris Henk Roekevisch van
Dijkman Bouw in Vorden, penning-
meester Henk Boers van Seezo Unifor-
men BV in Keijenborg en bestuursle-
den Theo Stapelbroek van STAJA en
Henk Hilverink van Aquagreen, beide
te Hengelo Gld. Secretariaatswerk-
zaamheden worden verricht door
Hennie Hebbink. 

Er is een samenwerkingsverband tus-
sen de drie ondernemersverenigingen
van de gemeente Bronckhorst: de In-
dustriële Kring Zelhem (IKZ), de Indus-
triële Kring Bronckhorst (IKB) en de Be-
drijven Kring Bronckhorst (BKB). Zij or-
ganiseren jaarlijks een aantal geza-
menlijke activiteiten. De Industriële
Kring Bronckhorst is gericht op de gro-
te industriële bedrijven, -geen banken
en dergelijke, terwijl de Industriële
Kring Zelhem voornamelijk is georiën-
teerd op Zelhem, waarbij gedeeltelijk
de service- en dienstverlenende sector
is opgenomen. 

“De Bedrijven Kring Bronckhorst heeft
het streven de bedrijven te vertegen-
woordigen, die niet zijn detailhandel
en/of agrarisch. Dus alles wat daartus-
sen zit,” legt voorzitter van de BKB, de
heer Paul Stortelder uit. “En het
maakt ons niet uit of het een bedrijf
van één persoon is of van 100 perso-
nen.

De gemeente Bronckhorst is eigenlijk
te klein om onderscheid te maken.
“Wij vertegenwoordigen belangen die
zoveel overeenkomen voor de verschil-
lende bedrijven, dat het jammer is om
daar van verschillende invalshoeken
energie in te stoppen. Dat moeten we
gewoon bundelen. Aan dit proces heb
ik een aantal jaren gewerkt, maar het
is nog niet gelukt.”  

Belangrijkste activiteit van de BKB is
overleg met overheidsinstanties, zoals
met de gemeente over bijvoorbeeld
het Regionale Bedrijventerrein bij
Wehl, waar Bronckhorst voor een deel
partner van wordt. “De gemeente is
een aantal jaren geleden een duaal
stelsel geworden. 

Enerzijds zit je aan tafel met Burge-
meester & Wethouders, maar wij pro-
beren steeds meer in het voortraject te
komen, om te kijken of we voordat
werkelijk uitvoeringsbeslissingen ge-
nomen worden, wat B&W doet, kun-
nen sturen. We worden gevraagd om
inspraak te hebben.” Ook neemt de
BKB deel aan het overleg van het Ach-
terhoeks Voorzitters Platform van het
VNO-NCW, waar alle industriële krin-
gen van de Achterhoek bijeenkomen. 

Binnen een ontwerpfase van een be-
drijventerrein, kan gepraat worden
over welke categorie er kan komen, be-

veiliging van het terrein, de ontslui-
ting, het aanzicht, welke bezettings-
graad bebouwing er plaats mag vin-
den en of er woningbouw op het in-
dustrieterrein mag komen. Ook over
opleidingen en onderwijs en of er er-
gens een technieklokaal moet komen,
wordt gesproken. 

Ondanks de crisis ontwikkelen bedrij-
venterreinen zich, breiden bedrijven
uit of worden nieuw gevestigd. “De-
mografisch staan we wel bijna stil.
Maar de Achterhoek kan best nog
groeien, doordat de mensen hiernaar-
toe komen, omdat het hier fijn is om
te wonen en te werken. Ook technolo-
gisch is er ontwikkeling binnen bedrij-
ven, wat kan betekenen dat er meer
ruimte nodig is of meer personeel.”

“Wij stoppen steeds meer energie in
het voortraject. In het politiek café,
een avond bijeenkomst met verschil-
lende fracties, praten we over wat er
allemaal speelt. Want als we alleen bij
B&W aan tafel zitten, zit je al in de be-
slissingsfase en dan hebben wij -vin-
den wij- te weinig invloed. Het is heel
goed dat we dit overleg hebben, maar
we kunnen er niet veel meer aan stu-
ren,” legt Paul Stortelder uit. 

“We moeten steeds meer in commis-
sies zitten die ergens in het besluittra-
ject sturen, om daar richting aan te ge-
ven. Dat is eigenlijk enerzijds de doel-
stelling van de bedrijvenkring, om
toch de belangen van de bedrijven te
behartigen. Anderzijds is het netwer-
ken, het onderlinge contact ook mee-
genomen.” 

“De BKB wil niet het werk voor de ge-
meente doen. Maar we helpen graag
mee te sturen aan het beleid van de ge-
meente om ook aan het bedrijfsleven
te denken. De gemeente zet Bronck-
horst op de kaart als wat meer toeristi-
sche aangelegenheid. Wij zijn van me-
ning dat er voor al die mensen die hier
wonen werkplekken moeten zijn, ze
kunnen niet allemaal in het toerisme
werken. De industrie is een belangrij-
ke werkgever en daar moet ruimte
voor blijven.”

Het BKB wil graag groeien en het aan-
tal leden uitbreiden. Nieuwe leden
zijn van harte welkom. “Wij hebben ei-
genlijk geen toelatingscriterium. We
willen iedereen vertegenwoordigen,
buiten agrarisch en detailhandel om.
Bedrijven die lid willen worden kun-
nen het aanmeldingsformulier invul-
len op onze site of contact opnemen
met het secretariaat.”

Bedrijven Kring Bronckhorst. 
Secretariaat BKB Hennie Hebbink,
Postbus 34, 7025 ZG Halle, 
telefoon 0314-631882, 
E-mail: secretariaat@bkbronckhorst.nl
Meer informatie: 
www.bkbronckhorst.nl

Bedrijven Kring
Bronckhorst

De Bedrijven Kring Bronckhorst telt momenteel 75 leden. De doelstelling
voor deze vereniging is om de belangen te behartigen van de aangesloten
bedrijven. Daarnaast is de BKB betrokken bij plannen over het herstruc-
tureren en revitaliseren van bedrijventerreinen, waarbij het algemeen
belang voor gaat.

Het bestuur van de Bedrijven Kring Bronckhorst, met v.l.n.r. Henk Hilverink, Theo Stapel-
broek, Paul Stortelder, Hennie Hebbink, Henk Roekevisch en Henk Boers.

Body Pump is een revolutionaire 60
minuten durende fitnessworkout
waarbij met behulp van een stang en
gewichten alle spiergroepen aange-
pakt worden. Iedereen kan op zijn of
haar eigen niveau trainen. Er worden
veel herhalingen gemaakt met relatief

weinig gewicht. Body Pump is een ver-
nieuwend programma op het gebied
van fitness. Wereldwijd wordt Body
Pump nu al bij meer dan 7000 clubs
gegeven. In Nederland en Vlaanderen
kun je voor Body Pump terecht bij
meer dan 500 clubs.

De kracht van Body Pump ligt in de
eenvoud van het verwezenlijken van
persoonlijke doelen. Tijdens de trai-
ning komen alle spiergroepen uitge-
breid aan bod. De intensiteit van de
training is voor iedereen zelf te bepa-
len door middel van de zwaarte van de
gewichten op de barbell (stang). Er
worden veel herhalingen gemaakt
met relatief weinig gewicht. De trai-
ning is gericht op spierversteviging, af-
slanken en behoud van spiermassa. De
combinatie van een hoog energiever-
bruik en het verstevigen van de spie-
ren, maakt het de ideale training om
snel ‘in shape’ te komen.

Body Pump is voor iedereen geschikt.
Het gewicht van de barbell (stang) kan
immers van één tot meer dan 30 kilo-
gram variëren. Het programma is bo-
vendien geschikt voor zowel mannen
als vrouwen. Uit ervaring weten we
dat mannen niet zo gecharmeerd zijn
van allerlei pasjes. Bovendien hebben
mannen vaak een ander trainings-
doel, dat niet met aerobics bereikt kan
worden. Over de hele wereld veroor-
zaakt Body Pump een ware trainings-
golf. In Nieuw-Zeeland wordt het al
meer dan vijftien jaar met succes ge-
geven!

Inschrijven kan via Wilma@aerofitt.nl
of bellen naar 0575-465001. Voor de
lestijden van Body Pump kan men
kijken op de site van Sportcentrum
AeroFitt bij de openingstijden/les-
tijden en dan groepslesrooster.

Veel belangstelling workshop Body Pump
bij sportcentrum AeroFitt

Veel mensen deden maandag 16 maart mee aan de gratis workshop Body
Pump die werd georganiseerd door sportcentrum AeroFitt. Onder des-
kundige begeleiding werden diverse oefeningen gedaan waarbij alle
spiergroepen aangepakt werden.

Tijdens de workshop Body Pump werden alle spiergroepen aangepakt.

Zoals altijd kunt u o.a. genieten van
kleurrijke cactussen, prachtige vogels,
de Cactus Piramide met grafkamer vol
schatten, een antieke poppenverzame-
ling en de collectie van de historische
vereniging "Old Reurle". In de speciale
kinderhoek kunnen de kinderen zich
opperbest vermaken. Daarnaast zijn er
dit weekend vooral veel modeltreinen
te bewonderen. Dit modelspoorweek-
end is voor "De Seinpaal" een bijzon-
der weekend. Na een half jaar van bou-
wen kan de nieuwe clubruimte in ge-
bruik genomen worden.

Tijdens dit weekend worden zoals ge-
woonlijk diverse modelspoorbanen
van de vereniging en de leden ten-
toongesteld in de CactusOase. Het zijn
banen van verschillende grootte en
schalen. De kleinste baan is minder
dan een vierkante meter en de groot-
ste baan is  15 meter lang. 

Meerdere modelspoorbanen die ge-
toond worden zijn ook al eens te zien
geweest op bekende modelspoor-eve-
nementen in binnen- en buitenland.
Bezoekers van de CactusOase kunnen

dat weekend voor het eerst een kijkje
nemen in de nieuwe clubruimte waar
zij van alles te weten kunnen komen
over de modelspoorhobby. 

Bij de clubruimte zijn twee etalages
van bijna 10 meter lengte gebouwd
waarin de komende tijd een model-
spoorbaan gebouwd gaat worden die
door de bezoekers van de CactusOase
bezichtigd en in werking gesteld kan
worden.

Tijdens het modelspoorweekend kun-
nen we al  een klein tipje van de sluier
oplichten. Tijdens het modelspoor-
weekend is de CactusOase de gehele
dag geopend. Bij de toegangsprijs
heeft men toegang tot de CactusOase
en de modelspoorshow.

Modeltreinen en stekels

Op 28 en 29 maart staat Familiepark CactusOase in Ruurlo in het teken
van modelspoor. Dat weekend zijn de Landelijke Modelspoordagen waar-
aan verschillende verenigingen uit het hele land deelnemen. Spoorweg-
modelbouwvereniging "De Seinpaal" doet dat dit jaar met een model-
spoorweekend in de 6000 m2 grote oase van Anny en Bert van der Meer.

De aanvang is om 20.00 uur in Den
Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37
in Toldijk. Het onderwerp ‘ganzen’
krijgt een belangrijke plaats. 

Voor deze avond zijn uitgenodigd me-
dewerkers van het Fauna Fonds en van
het taxatiebureau Overheul Agro B.V. 
Zij zullen u op deze avond informeren

over de wijze van taxeren en hoe het
getaxeerde schadebedrag wordt vast-
gesteld. 

U kunt uw vragen stellen en opmer-
kingen uiten met betrekking tot dit
belangrijke onderwerp.

Informatie avond over faunaschade
Op dinsdag 31 maart organiseert LTO Noord afdeling Bronckhorst in
samenwerking met agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt  een infor-
matieavond over faunaschade.
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Er waren optredens van M&M of
N.O.T.K., Irene Hoogveld, Jana Hopsta-
ken en Stefan Bos. De band Hot &
Sweet zorgde voor de begeleiding en
muzikale ondersteuning van deze jon-
ge talenten. De band van Marije en
haar mannen M&M, heeft nog steeds
geen officiële naam. Tot die tijd noe-
men ze zich nog N.O.T.K. Het was een
geslaagd optreden waarvoor de band

vele uurtjes had geoefend. Ze speelden
o.a. nummers van The Beatles, Come
together en The Kinks, Sunny After-
noon. Irene Hoogveld is een 17-jarige
dame die op voortreffelijke wijze mo-
derne nummers ten gehore bracht.
Erg mooi was haar versie van ‘Make
you feel my love’ van Adele. Ook songs
van Norah Jones zong ze erg mooi. Ire-
ne begeleidde zichzelf daarnaast ook

prachtig op de piano. Jana Hopstaken
is een 18-jarige ingezetene van Laag-
Keppel, die tijdens het open podium
jazzy nummers zong, zoals ‘The girl
from Ipanima’, in het Portugees!. Ook
‘Summertime’ klonk geweldig! 

Speciale gast van de middag was Ste-
fan Bos. Hij is nog maar 12 jaar, maar
al een virtuoos op de piano. Wat een
talent. Het was een enorme belevenis
om hem te horen en zien spelen. Hij
speelde nummers van Miles Davis en
van Oscar Peterson. De Gaanderense
Stefan behaalde met zijn compositie
‘Dreams’ vorig jaar de landelijke fina-
le van de compositiewedstrijd van het
Nederlands Blazers Ensemble. Bij het
thema 'Nacht' dacht Stefan meteen
aan dromen. Fijne dromen, maar ook

nachtmerries. Snelle dromen, maar
ook rustige dromen. “In het begin ligt
er iemand wakker. Dan valt hij gelei-
delijk in slaap en komt hij in allerlei
dromen terecht. Af en toe schrikt hij
wakker, maar dan valt hij weer in
slaap”. Het stuk werd uitgevoerd door
het Nederlands Blazers Ensemble met
de jonge componist zelf op piano, zijn
broer Julian (gitaar) en Jorrick Simmes
(viool) in een bomvol Amsterdams
Concertgebouw. Dit concert werd live
uitgezonden op Radio 4 en op het
nieuwjaarsavond 2008 door de VARA
uitgezonden op T.V. Ook in Hoog-Kep-
pel stal hij tijdens het open podium de
show. Hij heeft al een uitnodiging
voor het NorthSea Jazzfestival op zak
en de regio gaat vast en zeker nog veel
horen en zien van Stefan Bos.

Keppel Cultuur

Jong talent kreeg een podium

Zondag 15 maart kreeg jong talent uit de regio de kans om zijn of haar ta-
lenten te presenteren tijdens het open podium, georganiseerd door de
werkgroep Keppel Cultuur. Het was een geslaagde middag met een ge-
moedelijke sfeer. Het was gezellig druk en het publiek was enthousiast
over het gebodene. Omdat er er veel positieve reacties waren, zal een der-
gelijk ‘open podium’ zeker nog een keer georganiseerd worden in de toe-
komst.

SOCII
Socii moest naar St Joris deze wed-
strijd telde nog mee voor de tweede
periode. Vanaf begin waren er al kan-
sen tot dat in de 12 min Robert Korne-
goor op snelheid onbesuisd werd aan-
getikt en naar het laat aanzien hier
een hele zware blessure aan over
houd. 

De kopjes stonden toch even na dit
vervelende gebeuren op andere ge-
dachten. Maar de niet te missen kan-
sen bleven komen alleen gingen ze er
niet in. De rust stand was dan ook 0-0
waar gezien de mogelijkheden wel 4
of 5 nul had moeten staan.

Na de thee nam aanvoerder Dubaern
Besseling het voortouw en schoot kei-
hard onder in de hoek de 0-1 binnen. 

Gert-Jan Loman maakte hierna de 0-2
en Henri Eggink ingevallen voor Kevin
Esselink tekende voor de eindstand
0-3. 

De tweede periode is binnen en we
staan vier punten los van de nummer
twee Etten met grote smet het verlies
van Robert Kornegoor.

Zondag spelen we thuis met o.a. pupil
v/d week Reind Krijt tegen SVGG aanv.
14.00 uur.

Verdere uitslagen.
VIOD 4 - Socii 2 3-1
Socii 3 - SCS 1 4-2
Socii 4 - Erica 76 7 2-1
Lochem 7 - Socii 5 1-0

Programma 29 maart.
Socii 1 - SVGG 1
Socii 2 - vrij
Brummen 7 - Socii 3
Dierense Boys 5 - Socii4
Socii 5 - Steenderen 4

Vo e t b a l

Het aanbod bestaat uit 12 wekelijkse
bijeenkomsten en wordt begeleid door
medewerkers van GGNet. De kosten
van de cursus bedragen 34 euro. Na
aanmelding ontvangt u een uitnodi-
ging voor een kennismakingsgesprek
met de cursusleiders. Voor aanmel-
ding, meer informatie of een folder
kunt u contact opnemen met Elise
Kox, GGNet Preventie Regio Oost-Gel-
derland en De Liemers, telefonisch be-
reikbaar op nummer (0316) 25 07 60 of
per e-mail preventie@ggnet.nl  Zin
krijgen door bezig te zijn met het ei-
gen levensverhaal.  In de cursus vor-
men uw eigen levensverhaal en uw ei-
gen vragen de rode draad. Dit doen we
aan de hand van een aantal onderwer-

pen zoals ‘het huis waar u gewoond
heeft’, ’wortels en oorsprong’, ‘identi-
teit’ en ‘vriendschappen’. Met behulp
van veel verschillende werkvormen
gaan we op zoek naar herinneringen.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
verhalen, gedichten, oefeningen en ge-
sprekken. U deelt natuurlijk alleen die
verhalen die u kwijt wilt.  De cursus
helpt u op deze wijze inspiratie op te
doen voor de toekomst.

Ieder mens heeft zijn eigen boeiende
en interessante levensverhaal. Dat le-
vensverhaal kent ups en downs. Door
op zoek te gaan naar succesmomen-
ten in uw eigen verhaal, door te kijken
naar door u genomen beslissingen en
naar positieve keerpunten in uw le-
ven, bent u als het ware aan het ‘schat-
graven’ naar uw eigen kracht. 

Het zoeken naar en bevestigen van die
kracht kan een belangrijke inspiratie-
bron zijn. In de cursus leert u niet al-
leen uw eigen creatieve vermogens en
verborgen talenten kennen, maar de-
ze ook te waarderen en gebruiken. Het
met elkaar delen  van verhalen in een
sfeer van vertrouwen, het erover kun-
nen praten, geeft energie en kracht. U
ontwikkelt een perspectief op de toe-
komst.

Cursus 'Op zoek naar zin'
In april start GGNet Preventie Re-
gio Oost-Gelderland en De Liemers
in Doetinchem de cursus ‘Op zoek
naar zin’ rond het eigen levensver-
haal. De cursus is bedoeld voor
mannen en vrouwen van 55 jaar en
ouder die op zoek zijn naar een
nieuw perspectief of naar zinvolle
en stimulerende activiteiten, maar
niet goed weten hoe dit op te pak-
ken. In de cursus ‘Op zoek naar zin’
willen wij met u, vanuit uw eigen
levensverhaal, zoeken naar nieuwe
uitdagingen.

Vanaf 1 april vertrekt elke woensdag-
morgen om 10.00 vanaf het markt-
plein in Steenderen een groep fietsers
om een tocht te maken door de omge-
ving. Gedacht wordt aan een tocht van
40 à 50 km met een gemiddelde snel-
heid van rond de 27 km per uur, een
snelheid waarbij je met je buurman of
buurvrouw kunt kletsen en iedereen
mee kan komen. Als er belangstelling
voor is kan er onderweg een kopje kof-
fie gedronken met ….. Kortom niet al-
leen sportief maar ook gezellig. 

De vertrektijd, afstand en snelheid
zijn een voorstel van de club, maar

kan uiteraard door de groep zelf, in
onderling overleg, worden bepaald.
Uit de gemiddelde snelheid kan wor-
den afgeleid dat men met een race-
fiets verwacht wordt op het markt-
plein. 

Wie denkt toe te zijn aan deze uitda-
ging, maar het niet fijn vindt om in
weer en wind op kop te moeten fiet-
sen van een peloton grijsaards, dat als-
maar in het wiel blijft plakken en de
kop niet overneemt? 
Geen nood: er wordt gezorgd dat er
fietsers zijn die anderen uit de wind
houden.

Belangstellenden die het niet vertrou-
wen en denken op 1 april uitgelachen
te worden op het marktplein: Kom
dan iets voor tienen, fiets achteloos
een paar keer langs zonder gezien te
wordt. De Toerclub Steenderen zal er
zijn.
Coördinator van deze woensdagmor-
gen groep is Rob Harmsen. Hij kan ge-
beld worden voor meer informatie, te-
lefoon (0575) 451 645 of (06) 5131 7260
of per email robanny@gmail.com.
Kom gerust vrijblijvend meefietsen!
Wie tijdens het lezen constateert niet
tot de doelgroep van dit artikel te ho-
ren maar wel regelmatig een lekker
stuk wil fietsen: elke dinsdag- en don-
deravond om 19.00 uur en zondag-
morgen vertrekt Toerclub Steenderen
van het marktplein voor een rit(je). De
vertrektijden van de zondag staan op
www.toerclubsteenderen.nl

Grijzer maar actiever

De samenleving vergrijst; dat is geen probleem denken ze bij Toerclub
Steenderen zolang men maar in beweging blijft. De mensen waarop de
vergrijzing van toepassing is, hebben meestal tijd beschikbaar omdat ze
geen verplichtingen meer hebben aan een werkgever. Toerclub Steende-
ren heeft de oplossing: op woensdagmorgen fietsen.

Toerclub Steenderen vertrekt voor een rit vanaf het marktplein.

Ideaal voor het bespreken van de
kerkdienst, verslaan van de gestre-
den sportwedstrijd of het evalueren
van de zaterdagavond ervoor. 

Daarnaast staat op de agenda: 10
april Goede Vrijdagpop, 8 en 9 mei
het Lentefeest, 21 mei het dauwtap-
pen en op 26 en 28 juni weer Høken
in Toldiek! Deze datums zijn ook al-
lemaal op de site terug vinden
www.flophouse.nl en vergeet dan
niet eventjes de flophyves te chec-
ken op flophouse.hyves.nl en voor
de video’s van de evenementen kijk
op www.youtube.com/jjcflophouse

Flopcafé in Toldiek 
op 5 april
Elke eerste zondag van de maand
open: Het Flopcafé. Gezellig ou-
derwets barhangen en/of tafelen,
onder het genot van een drankje
en een muziekje in De Kamer.
Het café zal om 14.30 uur ge-
opend zijn.
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Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Bel: 0575-464016
www.fasttosell.nl

Is uw woning nog
niet verkocht?
Verkoopstyling werkt!

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

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

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
40

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo  Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

Praktijk voor
Energetische Therapie.
Kan men u in de reguliere genees-
kunde niet verder helpen, of bent u
"vastgelopen"in uw werk of leven?
Dan kan ik u wellicht verder helpen.
voor informatie of het maken van
een afspraak:
Joke Kempers 0575441939
joke_kempers1@msn.com

Volop verse tulpen!!!
Nieuwe oogst Mandarijnen 25 voor 2.99

Bloemkool per stuk 0.99
IJsbergsla krop 0.79

Aardappelen v.a. 10 kilo 1.99
Volop diverse pootaardappelen

Kool-, sla-, andijvie-planten. 
Violen en primulas

Kadotip!!!  Doe het met een streekproducten pakket!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij

Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

nr 25

nr 23

DE MA K E L A A R S VA N B R O N C K H O R S T

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

Dorpsstraat te Halle

ZATERDAG 28 MAART 2009

OPEN HUIS
VAN 11.00 TOT 15.00 UUR

Appartementen worden

verkocht met

overbruggingsgarantie

In de dorpskern van Halle, rondom het dorpsplein, is een appartementencomplex met daaronder
commerciële ruimte gerealiseerd. De appartementen zijn ca. 95 m² en 152 m², bereikbaar met de lift
en hebben beiden een balkon (of dakterras), twee bergingen en ieder een eigen parkeerplaats.
Appartementen worden opgeleverd met GIW garantie.

Dorpsstraat 23; Koopsom € 190.500,- v.o.n.
Dit APPARTEMENT ligt op de 1e verdieping. Woonopp. ca. 95 m². Indeling: hal/entree, royale
woonkamer met deur naar balkon, open keuken, twee slaapkamers, badkamer, toilet en berging.

Dorpsstraat 25; Koopsom € 285.000,- v.o.n.
Het PENTHOUSE met royaal dakterras van ca. 36 m² ligt op de 2e verdieping. Woonopp. ca. 150 m².
Indeling: hal/entree, royale woonkamer met deur naar balkon, open keuken, twee slaapkamers,
badkamer, toilet en berging.

VROEGER
WAS 

ALLES
DUURDER

Nou ja, de Matiz dan.

1998
ƒ 16.995,- [€ 7.712,-]

2008
v.a. € 7.295,- [ƒ 16.049,-]

Vraag uw dealer naar de voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl. De prijzen zijn incl. BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijde-
ringsbijdrage. Getoond model kan afwijken van de standaarduitrusting. Getoond model is de Chevrolet Matiz Style. Het gem. brandstofverbruik varieert van 5.2/100 km tot 
5.7/100 km. De gem. CO2-uitstoot varieert van 119 gr/km tot 132 gr/km. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten voorbehouden.

Want de Matiz is nu veel voordeliger dan tien jaar geleden! En dat terwijl de technische ontwikkeling 
van deze stadsauto bepaald niet heeft stilgestaan. Hoe dat kan? Het brandstofverbruik en de CO2-
uitstoot van deze kleurrijke bolide is zo laag dat u van de overheid korting krijgt op de aanschafprijs! 
U bent van harte welkom voor een proefrit in de milieuvriendelijke Matiz.

De Matiz Pure, nu voor slechts € 7.295,-

IT’S A BIG PLUS.Automobielbedrijf Chevrolet
Showroomweg 210, Automobieldorp,

099-1234567 www.chevrolet.nl

IT’S A BIG PLUS.
Autobedrijf Groot Jebbink Zutphen B.V.
Bettinkhorst 2, Zutphen, 0575-516646 

www.groot-jebbink.nl www.chevrolet.nl

Cadeau-tip

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



Cadeau-tip

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Wij gaan verbouwen...
i.v.m. de verbouwing van onze winkel zijn wij
dinsdag 31 maart en woensdag 1 april gesloten.

U bent uiteraard weer 
van harte welkom in onze 
vernieuwde winkel vanaf 
donderdag 2 april.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

NIEUW

ROZIJN’N 
STOETIES 

NU 6 HALEN
5 BETALEN

(0.55 PER STUK)

NEIJE STOET

AUTHENTIEK
VOLKOREN/ 

DINKELBROOD

NU VOOR2.39

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 maart.

BOSVRUCHTEN-

BAVAROISE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

VOORJAARSVOORDEEL
Tegen inlevering van deze bon 

voor iedere 2e gast 
het hoofdgerecht GRATIS

Deze aanbieding is geldig t/m 9 april

�

HERBERG
DE GOUDEN LEEUW

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com

www.herbergdegoudenleeuw.com

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Uitvoering toneelvereniging ‘de Heide’ in Halle!
Datum: Do. 26 en Vr. 27 maart 2009

Aanvang: 19.30 uur, toegang gratis!

Locatie: Zalencentrum Nijhof,

Dorpsstraat 11 te Halle

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

Op www.vvvbronckhorst.nl vindt u meer informatie

Cube Alliance 
en Trend Alliance
kozijnen bij Pape
Deze Kunststof kozijnen
hebben rechte verbindingen in
de hoeken en een ultieme
houtlook. Dit geeft een
uitgesproken uitstraling die
zeer goed tot zijn recht komt
zowel binnen een jaren 30 stijl
als ook bij moderne woningen. 
Laat u vrijblijvend informeren
over de mogelijkheden.

Hengelosestraat 49, 7256 AB  Keijenborg • Tel. 0575-463357, Fax 0575-465000
papekunststoffen@hetnet.nl

Kunststof Kozijnen • Aluminium Kozijnen
Zonwering • Gevelbekleding
Beglazing • Garagedeuren

* Snoeien van bomen
*  Rooien en vellen van bomen
* Stronken wegfrezen 
*  Versnipperen 
*  Plaatsen van stormankers
*  (ver)planten van bomen
* Boomveiligheidscontroleur (VTA)
*  European Treeworker 
*  European TreeTechnician

Z.E. weg 83a / BAAK / 0575 – 441048
www.coditboomverzorging.nl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 28 maart

in het café

Hengelse
Embassy

in de discotheek

D.J. Maarten

www.Kwalitex.nl

Showroom:
Arendsenweg 3C Zelhem

Tel. 0314 620528
(aan de doorgaande Stikkenweg)

AluminiumVeranda’s
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WEEKBLAD

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

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

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Bronckhors t  Noord

Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VAN SKELTERS

• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!

KIJK • PROBEER • PROFITEER

Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZONDAG
11.00–17.00 uur26 november26 november

SCHOENMODE HERMANS .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwen

daarom 10% kortingop onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZENKoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”

Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Tel. (0575) 46 25 47‘s maandags gesloten

midden in het   hart van Bronckhorst
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Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

Bij besteding vanaf € 75,-
30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

20%
KORTING
OP GEHELE

COLLECTIE*

20%
KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE*

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 VOOR € 125,--T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 35,--BROEKEN NU € 49,-- 2 VOOR € 75,--PULLOVERS NU € 35.-- 2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 117255 CB   HENGELO GLD   0575-461235

HENGELO GLD.

NIEUW!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46

Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOR 
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
EPICA

STANDAARD MET 
6-CILINDER MOTOR

De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Zie in het hart van Con

Hèt kadoboekwww.konijnenbult.nl

Deze week
in Contact

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: diverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MIYATA • IANT • SPARTAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KOOPZOND11.00–17.26 november26 november

SCHOENMODE HERMA S .

S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . (0575) 46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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Extrakoopavondenwo / do22 / 23 novKoop-zondag26 nov

Extrakoopavondenwo /do22 /23 novKoop-zondag26 nov

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26Bij besteding vanaf € 75,-30% korting op een ski-lesBovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

20%KORTOP GEHECOLLECT

20%KORTOP GEHECOLLECT

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84Profiteer SOLDERIE PrijzenBLAZERS NU € 75,-- 2 OOR € 1T'SHIRTS NU € 20,-- 2 VOOR € 3BROE EN NU € 49,-- 2 VOOR €PULLO ERS NU € 35.-- 2 VOOR € 5LA GELER ODE KER STRAAT 117255 CB   HE GELO GLD   0575-461235
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www.auto-palace.nlPlakhorstweg 1-3 - 7008 AS  Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00Waliënsestraat 4 - 7103 XB  Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

KOM LANGS VOOREEN PROEFRIT! VANAF€24995

E I N D E L I J K !

CHEVROLET
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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Zie in het hart van Contact

Hèt kadoboek.konijnenbult.nl

Deze weekin Contact• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN• VERHUUR VA FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN• VERKOOP VA SKELTERS• Wij moeten plaats maken voor de collectie v n 2007• NU: iverse 2006 modellen vanGAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TAtegen scherpe prijzen!!KIJK • PROBEER • PROFITEERKieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld.tel: 0575-467278 KOOPZO DAG.00–17.00 uur26 november26 no ember

SCHOENMODE HERMA S .S I N T O P G E L E TOns magazijn wordt te kleinWij gaan verbouwendaarom 10% kortingop onze GEHELE coectie SCHOENE  en LAARZENoopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur“Oh, kom er eens kijken”Raadhuisstraat 27Hengelo (Gld.)Te . 0575  46 25 47‘s maandags geslotenmidden in het   hart van Bronckhorst
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.Oud Vorden

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholteren, de boerenadel uit deze omkasteeladel e.d. De bijeenkomst zaal De Herberg wordt gehoudegint om 20.00 uur.

Oud Vorden

Nu 

ook op Internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op 21 maart was weer de jaarlijkse
zwerfvuilopruimdag die de wildbe-
heerseenheden Hengelo (Gld) e.o.,
Hummelo, Steenderen en
Zelhem/Doetinchem, stichting wan-
delpaden Hummelo en Keppel en
werkgroep zwerfvuildag Vorden
organiseerden. Dit jaar meldden ook
de Dorpsbelangen-organisaties van
Achter-Drempt, Kranenburg,
Varssel, Wichmond-Vierakker en
Zelhem zich om aan deze actie mee
te doen. Vele vrijwilligers, waaron-
der ook college- en raadsleden van
de gemeente, zorgden er samen

voor dat ons mooie buitengebied er
weer spic en span bijligt.

Hartelijk dank daarvoor!

Zwerfafval in de woonomgeving is
voor menigeen een dagelijks terug-
kerende ergernis. Iedereen wil in
een plezierige omgeving wonen of
recreëren en zwerfafval bederft dat
plezier. Laten we er nu met z'n allen
ook voor zorgen dat het Bronckhor-
ster buitengebied na deze bijzonder
goede inspanning van veel inwoners
schoon blijft!

Deelnemers en organisatoren zwerfvuilopruimdag
bedankt!

Op 30 maart en 2 april 2009 organi-
seren de gemeenten Berkelland,
Bronckhorst, Lochem en Zutphen
een inloopdag over zandwegen als
onderdeel van project Kroel'n in 't
zand. De gemeenten zijn benieuwd
wat inwoners nog weten over de
zandwegen van vroeger in dit
gebied. Hoe de zandwegen waaraan
zij wonen, werken en recreëren
tegenwoordig worden gebruikt.
Maar ook wat de mogelijkheden van
zandwegen zijn voor de toekomst.

De in het veld uitgevoerde inventari-
satie van de zandwegen wordt tijdens
de inloopdagen toegelicht. Om deze
inventarisatie volledig te maken en
om ons een goed beeld te geven van
wat er speelt rondom de zandwegen
is uw lokale kennis, als aanwonende
of gebruiker, van groot belang! Voor-
al omdat de inventarisatie de basis
vormt voor de verdere plannen die
voor de zandwegen worden ontwik-
keld.

Inloopdagen
De inloopdagen zijn van 14.00 tot
22.00 uur op:
• 30 maart in De Heksenlaak,

Zwiepseweg 32, 7244 NA in
Barchem

• 2 april in Olde Lettink, Almense-
weg 35, 7251 HN in Vorden

Achtergrond
Zandwegen, kerkepaden, schoolpa-
den en hessenwegen zijn kenmer-
kend voor het Nationaal Landschap
De Graafschap. Nergens vind je zo-
veel onverharde wegen als hier, bij
elkaar zo'n vierhonderd kilometer!
De zandwegen waren eeuwenlang
de enige manier om door De Graaf-
schap te reizen. Vaar- en spoorwe-
gen vind je hier bijna niet.
Tot enkele tientallen jaren geleden
waren er nauwelijks verharde wegen
in dit gebied. Dat is nu wel anders.

Maar gelukkig zijn er veel zandwegen
aan de asfaltmachine ontsnapt.
Zandwegen vertellen ons namelijk
veel over de geschiedenis van het
landschap. Ze hadden vaak een
speciale functie. Bijvoorbeeld om
naar de kerk te gaan, handelswaar
te vervoeren of om vee te verplaat-
sen.
Om de zandwegen zo goed mogelijk
tot hun recht te laten komen, bunde-
len de gemeenten Bronckhorst,
Berkelland, Lochem en Zutphen hun
krachten. Samen willen zij de zand-
wegen een nieuwe toekomst geven.
Met de inventarisatiekennis zal
getracht worden beheer en onder-
houd af te stemmen op het gebruik
door o.a. recreanten en bewoners.

De cultuurhistorische en landschap-
pelijke waarden van de zandwegen
en de rol voor de landbouw zijn daar-
bij ook van belang.
Hiervoor zijn de vier gemeenten het
project Kroel'n in 't zand gestart. 
Het project Kroel'n in 't zand wordt
in stappen uitgevoerd:
• in beeld brengen van de huidige

inrichting en staat van onderhoud
en organiseren inloopdagen

• toekennen van functies aan de
verschillende onverharde wegen

• maken van streefbeelden per
weg en criteria opstellen voor het
beheer

• vaststellen van knelpunten
• opstellen van een actieprogramma

met inrichtingsmaatregelen
• opstellen van een advies aan de

gemeenten over gebruik en inrich-
ting van wegen

Vragen
Voor vragen over dit project of de
inloopdagen kunt u contact opnemen
met de gemeente Bronckhorst,
contactpersoon Richard Trenning,
tel. (06) 23 46 56 29, of projectleider
Fred Eggink, tel. (06) 53 93 05 70.

Gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Zutphen organiseren inloopda-
gen over zandwegen in Nationaal Landschap de Graafschap

Zoals we vorige week al aankon-
digden vindt u de komende weken
op deze gemeentepagina's een
aantal artikelen over mantelzorg
in Bronckhorst. De gemeente is
bezig een mantelzorgbeleid op te
stellen, waarin komt te staan hoe
we omgaan met het belangrijke
werk van mantelzorgers.

Wethouder André Baars: “Ik ben
mantelzorger”.
André Baars is wethouder van de
gemeente Bronckhorst. Wat lang
niet iedereen weet is dat hij daar-
naast al een paar jaar zorgt voor zijn
moeder en daarmee één van de
ruim 3.800  mantelzorgers in onze
gemeente is.

Samen zorgen
“Ik ben opgegroeid in een groot ge-
zin met vijf broers en twee zussen.
Tegenwoordig woon ik samen met
het gezin van mijn broer in het ou-
derlijk huis. De woning is in drieën

verdeeld, mijn ouders, mijn broer en
zijn gezin en ik hebben elk onze
eigen huishouding. In 2007 overleed
mijn vader en de gezondheid van
mijn moeder ging daarna behoorlijk
achteruit. Uiteindelijk bleek ze de
ziekte van Alzheimer te hebben. Met
als gevolg dat ze steeds meer zorg
nodig heeft en eigenlijk nog maar
kort alleen kan zijn. Vanaf dat mo-
ment is professionele thuiszorg en
mantelzorg onmisbaar. Overigens
zag ik mezelf niet meteen als man-
telzorger, want de zorg die je je
moeder geeft is zo vanzelfsprekend. 

Zorg organiseren
Het heeft echter wel degelijk invloed
op je leven. Zo vergt de zorg wel eni-
ge organisatie. Gelukkig kan ik door
mijn werk mijn tijd redelijk zelfstan-
dig indelen en kan ik tussendoor
soms snel thuis met haar eten voor-
dat ik weer naar een vergadering ga.
Verder ben ik niet de enige mantel-
zorger van mijn moeder. Mijn broers

en zussen doen ook veel en zelfs
enkele kleinkinderen helpen bij de
zorg voor oma. Desondanks is het
soms wel zwaar. Je draagt het altijd
bij je. Daarom vind ik het heel be-
langrijk om af en toe tijd voor mezelf
te nemen, dan houd ik de zorg beter
vol.

Respectvol
Wat ik overigens erg belangrijk vind
is een respectvolle bejegening van
degene waarvoor je zorgt. Mijn moe-
der's ziekte heeft steeds meer in-
vloed op haar functioneren, maar ik
vind het belangrijk om haar als vol-
waardig mens te blijven behande-
len. 

Niet zielig
Tenslotte wil ik ook nog benadruk-
ken dat ik als mantelzorger beslist
niet zielig ben. Het hoort bij het le-
ven. Het is overigens wel goed om je
te realiseren dat je mantelzorger
bent en je op de hoogte te stellen
van de ondersteuning die er voor jou
is. Ik ben in de gelukkige omstan-

digheid dat ik heel veel 'mede-man-
telzorgers' heb, maar dat geldt lang
niet voor iedereen!” 
Meer weten over mantelzorg en de
ondersteuning voor mantelzorgers?
Bel met het Steunpunt MantelZorg
van de VIT Oost-Gelderland, tel.
(0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorg in Bronckhorst



Tot 31 maart is het nog mogelijk
om in de voorverkoop een abonne-
ment tegen gereduceerd tarief te
bestellen bij de gemeente.

De verwarmde buitenzwembaden in
Bronckhorst gaan op 18 april (Burg.
Kruijffbad, Steenderen) en op 26
april ('t Elderink, Hengelo, Hessen-
bad, Hoog-Keppel en In de Dennen,
Vorden) open. Nog tot 31 maart a.s.
kunt u bij ons een abonnement
tegen gereduceerd tarief bestellen.
Zwemliefhebbers kunnen ook op 25
maart een abonnement met korting
reserveren bij de sporthallen in
Steenderen en Hoog-Keppel en bij
het zwembad in Hengelo (Gld). In

beide gevallen wordt het abonne-
ment opgestuurd. Voor de voorver-
koop bij en informatie over zwembad
In de Dennen in Vorden verwijzen wij
u naar hun website www.zwembad-
indedennen.nl. Voor meer informa-
tie over tarieven, wijze van bestellen
en een inschrijfformulier voor een
gemeentelijk zwemabonnement,
verwijzen wij u naar onze website
www.bronckhorst.nl �nieuws

Ook zin ook om regelmatig baan-
tjes te gaan trekken of een duik
te nemen in één van de
Bronckhorster zwembaden? 
Koop een abonnement!

Voorverkoop abonnementen
Bronckhorster buitenbaden

De Achterhoekse gemeenten gaan
over op LED-straatverlichting en
een 'groen' wagenpark. Ook gaan
ze de mogelijkheden voor toepas-
sing van zonne-energie en klein-
schalige biomassa onderzoeken en
bekijken ze hoe ze hun gebouwen
extra energiezuinig kunnen
maken. De gemeenten slaan hier-
mee twee vliegen in één klap: ze
wakkeren de economische activi-
teit aan en ze stimuleren het ge-
bruik van duurzame technieken en
processen die de economie ook op
de langere termijn stabiliseren.

De colleges van b en w van de acht
Achterhoekse gemeenten (Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doetin-
chem, Montferland, Oost Gelre,
Oude IJsselstreek en Winterswijk)
besloten deze week positief over
dertien voorstellen uit het Aanvals-
plan Achterhoek Authentiek Anders
om de regionale economie te stimu-
leren. Een groot deel van deze acties
en projecten is gericht op duur-
zaamheid. De gemeenten schaarden
zich achter de acties uit het Aanvals-
plan. 
De gemeenten gaan gezamenlijk
een Duurzaam Ondernemen Fonds

(Groenfonds) opzetten. De komende
maanden overleggen ze over de om-
vang en voeding van dit fonds. 
Behalve de 'groene' activiteiten gaan
de gemeenten meewerken aan het
initiatief van Bouwend Nederland
om het aanbestedingsbeleid te
verbeteren, zodat lokale onder-
nemingen beter kunnen meedingen.
Ook werken de gemeenten actief
mee aan het versnellen van de uit-
voering van (bouw)projecten via de
zogenaamde 'Versnellingstafels'. De
eerste bijeenkomst was op 20 maart
2009. Daarnaast willen ze binnen
twee jaar de gehele regio hebben
voorzien van glasvezel. 

Ondersteuning ondernemers
Tenslotte gaan de gemeenten op
voorstel van VNO-NCW Achterhoek
hun rekeningen aan bedrijven bin-
nen veertien dagen betalen, waarbij
zij uitdrukkelijk verlangen dat hun
crediteuren op hun beurt hetzelfde
doen voor hun onderaannemers. De
gemeenten denken met dit pakket
maatregelen alles te doen wat in
hun vermogen ligt om de Achter-
hoekse ondernemers zo veel moge-
lijk te ondersteunen in het econo-
misch zware weer.

Achterhoekse gemeenten geven met
economische stimulans inhoud aan
'Green Deal'

De gemeente plaatst eind maart
op de Burgemeester Vunderinkhof
in Vorden nieuwe straatverlichting
met energiebesparende LED-lam-
pen. Het plaatsen van deze lan-
taarns is een proef om te bekijken
of we LED-verlichting op meerde-
re locaties in de gemeente kunnen
toepassen.

De proef is bedoeld om een verge-
lijking te kunnen maken tussen de
huidige verlichting en de LED-ver-
lichting.
De gemeente is bezig nieuw beleid
op te stellen voor openbare ver-
lichting en de proef met LED-
straatverlichting maakt hier on-
derdeel van uit.

Proef met LED straatverlichting

Vergunningsprocedure ver-
loopt daardoor twee tot vijf
weken sneller
In overleg met Bouwend Nederland
Achterhoek en Liemers voerden de
gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doesburg, Doetin-
chem, Lochem, Montferland, Oost
Gelre, Oude IJsselstreek, Winters-
wijk en Zutphen per half maart een
verbeterde bouwvergunningsproce-

dure in: de 'Formule 1 voor een
bouwvergunning'. Door een eenvou-
dig actieoverzicht met een vierstap-
penplan en een checklist is het voor
aanvragers nu mogelijk de aanvraag
beter en vollediger in te dienen,
waardoor de vergunningsaanvraag
sneller kan worden behandeld.
Hierdoor moet het bouwvergun-
ningsverleningstraject bij de
gemeenten gemiddeld twee tot vijf

weken sneller kunnen verlopen.

Uniek in Nederland
Dit initiatief is uniek in Nederland.
Wij hopen onze klanten en inwoners
hiermee nog beter van dienst te zijn.
Binnenkort informeren we samen
met Bouwend Nederland aanne-
mers, architecten, adviesbureaus
etc. over de nieuwe, verbeterde
bouwvergunningsaanvraag.

Gemeenten en Bouwend Nederland Achterhoek en Liemers
ondertekenen invoeringsovereenkomst Formule 1 voor
bouwvergunningen

“Een regelrechte ramp” noemde
wethouder Peter Glasbergen vorig
jaar het feit dat de zwembaden in
Hengelo en Steenderen opnieuw
dicht moesten, omdat de coating
verpoederde en het doorzicht van
het water onvoldoende was om
kinderen veilig te laten zwemmen
in de zwembaden.

De wethouder nam het zekere voor
het onzekere en gaf opdracht om de
baden te stralen en opnieuw te
coaten. Hij zegt hierover: “We wilden
de baden heel graag open houden.
Jammer genoeg ondervonden we
tegenslagen in het onderhoud. In
2007 verpoederde de coating ook al
en de zwembaden in Hengelo en
Steenderen werden opnieuw ge-
straald en gecoat, waardoor de
zwembaden gedurende een groot
deel van het zwemseizoen dicht
moesten.”
Gelukkig hoefden de baden dit keer
niet lang dicht. In twee weken tijd
was de klus geklaard. Bovendien
werd een technische installatie
geplaatst die de samenstelling van
het water verbetert, waardoor er
minder chloor aan het water toege-
voegd kan worden, het water minder
naar chloor ruikt en badpakken min-
der snel slijten. Ook werd TNO ge-
vraagd om de zaak te onderzoeken. 

Eindrapportage TNO
TNO onderzocht alle gegevens en
trok de volgende conclusies:
• de coating is in 2007 en 2008 onder

de juiste omstandigheden en vol-
gens voorschrift van de leveran-
cier aangebracht

• in beide coatings is te zien dat aan
de oppervlakte het bindmiddel
wordt afgebroken

• de chloorconcentraties die in bei-
de baden zijn aangetoond vallen
geheel binnen de Nederlandse
richtlijnen

Ondanks het feit dat dit belangrijke
conclusies zijn, is er met de huidige
onderzoeksgegevens geen duidelij-
ke oorzaak van het verpoederen aan
te wijzen. 

Verder blijkt dat de samenstelling
van het water door de waterleveran-
cier in de afgelopen tien jaar niet
noemenswaardig is veranderd.
Bovendien blijkt dat ook andere
Nederlandse zwembaden, die
dezelfde coating als wij in 2008

gebruikten, dezelfde problemen
hebben. 

Coating
Ook na al de genomen maatregelen
bleek in de loop van het seizoen
2008 de coating opnieuw te verpoe-
deren. De wethouder: “Tot het einde
van het seizoen konden we de baden
open houden door met regelmaat de
baden schoon te zuigen. Maar nu
blijkt dat ook andere baden in
Nederland soortgelijke problemen
van verpoedering hebben en zelfs
TNO geen reden kan aanwijzen, heb-
ben we besloten de zwembaden op-
nieuw te stralen en te coaten. De
zwembaden in Hengelo en Steende-
ren worden op dit moment behan-
deld en de planning is dat we voor de
opening van het nieuwe seizoen
klaar zijn.”  

Dit keer gebruiken we een beproefd
product, dat voorheen ook door de
gemeente als zwembadcoating ge-
bruikt is. Omdat deze coating in 2011

niet meer mag worden toegepast,
zijn wij al eerder overgestapt op een
milieuvriendelijker alternatief. Aan-
gezien het gekozen alternatief niet
voldoet, grijpen wij nog eenmaal te-
rug op het oude product. In overleg
met de producent zetten wij een
aantal proefstukken op met andere
coatings om te zien hoe deze zich
gedurende het seizoen houden. 

De schilder voert de werkzaamhe-
den in goed overleg met de gemeen-
te onder garantie uit. De gemeente
verwacht dat de werkzaamheden
voor de opening van de zwembaden
gereed zijn (18 april zwembad
Steenderen en 26 april zwembad
Hengelo). De gemeente ziet er vanaf
om de schildersbedrijven aanspra-
kelijk te stellen. Mede gezien het
rapport van TNO, is de conclusie ge-
trokken dat dit niet tot een succesvol
resultaat zal leiden.

Even buurten
De openluchtzwembaden in Bronck-
horst zoeken meer samenwerking.
Openluchtbad 'In de Dennen' in
Vorden wordt financieel onder-
steund door de gemeente in de vorm
van subsidie. Om de inwoners van
Bronckhorst te laten profiteren van
de samenwerking zijn afspraken ge-
maakt met de stichting die zwembad
'In de Dennen' beheert. Glasbergen:
“We hebben samen met onze buren
van het zwembad In de Dennen in
Vorden afgesproken dat met één en
het zelfde abonnement eens gebuurt
kan worden in elkaars baden. In de
gehele gemeente kan nu in de
buitenbaden gezwommen worden
met een gemeentelijk of Vordens
zwemabonnement.”

Ontwikkelingen zwembaden Hengelo en Steenderen

Het loket van de afdeling Werk, in-
komen en zorg in het gemeente-
huis is i.v.m. een 2-daagse trai-

ning op 26 en 27 maart 2009 ge-
sloten. Vanaf 30 maart zijn wij u
graag weer van dienst.

Afdeling Werk, inkomen en zorg
26 en 27 maart gesloten

Website 
De website van de gemeente www.bronckhorst.nl is vernieuwd!

U kunt nu digitaal producten (uittreksel GBA, uittreksel burgerlijke

stand, bewijs van in leven zijn, bewijs van Nederlanderschap, 

verhuizing doorgeven en melding woon- en leefomgeving) 

bestellen en afrekenen. 

Doen! De gemeente maakt het u graag gemakkelijk.



Openbare bekendmakingen

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

Raadsvergadering
26 maart 2009
Op 26 maart 2009 a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadzaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom deze ver-
gadering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende on-
derwerpen waarover de gemeente-
raad een besluit neemt:
• Voorbereidingsbesluit ontwik-

keling multifunctioneel agra-
risch landgoed 'Boldiek' in Halle

Voor de legalisering en realisering
van de plannen van de eigenaren
van 'Boldiek' is op 24 april 2008 een
voorbereidingsbesluit vastgesteld.
Tegen dit voorbereidingsbesluit zijn
bezwaren ingediend. Het voorstel is
om de bezwaren tegen dit voorbe-
reidingsbesluit 'ontwikkeling multi-
functioneel agrarisch landgoed
'Boldiek' in Halle' ontvankelijk,
maar ongegrond te verklaren.
• Bestemmingsplan 'Landgoed De

Punt Halle'
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk om op agrarische gronden
aan de Stadsedijk in Halle een
nieuw landgoed te stichten.
• Bestemmingsplan

'Buitengebied 2008
Koekoestraat 21 Vierakker'

Met dit bestemmingsplan is het
mogelijk een melkveehouderij op
het perceel Koekoekstraat 21 in
Vierakker te beëindigen, de opstal-
len van het agrarisch bedrijf te
slopen en hier een nieuwe woning
te bouwen.
• Bestemmingsplan

'Buitengebied Steenderen
Z.E.-weg 33B Toldijk'

Dit bestemmingsplan voorziet in
een uitbreiding van het bedrijf
(groot- en detailhandel in motoren,
bromfietsen, onderdelen en acces-
soires, evenals de reparatie van
motoren en bromfietsen) door het
bouwen van een nieuwe bedrijfshal
en het bestemmen van de huidige

activiteiten op het perceel Zutphen-
Emmerikseweg 33B in Toldijk.
• Keuzenota informele zorg
Door de komst van de Wmo (Wet
maatschappelijke ondersteuning) is
de gemeente vanaf 1 januari 2007
verantwoordelijk voor onder meer
de ondersteuning van mantelzor-
gers en zorgvrijwilligers. Met het
vaststellen van deze nota leggen
we beleidskeuzes vast hoe we om
willen gaan met deze vorm van
informele zorg.
• Afronding koerstraject Regio

Achterhoek
• Notitie beleidsevaluatie
Met deze notitie maken we afspra-
ken over de wijze waarop we beleid
verantwoorden en evalueren.
• Evaluatie samenwerking

Rekenkamercommissie
De samenwerking met de Rekenka-
mercommissie is geëvalueerd. Het
voorstel is onder andere om de
samenwerking van de Rekenkamer-
commissie met de gemeenten

Berkelland, Lochem en Montferland
voort te zetten tot 2014. 

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

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

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

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeen-
tebestuur

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

Uit de raad

In het voorjaar van 2009 kregen
380.000 meisjes een oproep voor
vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker. Veel wilde verhalen doen
de ronde over deze vaccinatie. De
meeste verhalen zijn niet waar.

Fabels en feiten over HPV vaccina-
tiecampagne
Via e-mail en gewone post gericht
aan met name ouders en scholen,
maar ook aan GGD'en worden veel
onwaarheden over de vaccinatie
verspreid. Ook op verschillende
websites en via Hyves en YouTube is
onjuiste informatie te vinden. De
informatie suggereert vooral dat het

HPV-vaccin niet werkt en dat het
zelfs gevaarlijk is. Daarnaast zou
vaccinatie niet nodig zijn, om ver-
schillende redenen. Kijk voor de
fabels en de feiten op de website:
www.prikenbescherm.eu of voor
meer informatie op de website van
het RIVM: www.rivm.nl

Eerste prik niet gehaald? 
Meisjes die in maart niet geprikt zijn,
kunnen alsnog instappen op de
tweede vaccinatiedatum in april. Zij
krijgen voor de tweede prik een
nieuwe datum/locatie aangeboden.
De vaccinatiereeks kan dan in sep-
tember alsnog worden afgesloten. 

In augustus wordt de oproep voor de
derde vaccinatie verstuurd. Daar-
naast zal in deze maand de herha-
lingsoproep worden verstuurd naar
de meisjes die op dat moment geen
of één vaccinatie hebben gehaald. 

Standpunt GGD Gelre-IJssel
In Nederland krijgt een aanzienlijk
aantal vrouwen (ca. 600 - 700 per
jaar) baarmoederhalskanker.

Zonder behandeling is de ziekte do-
delijk. Per jaar overlijden ongeveer
200 tot 250 vrouwen. Door meisjes
op jonge leeftijd in te enten tegen
HPV 16/18 worden besmettingen
voorkomen en het aantal sterfgeval-
len teruggebracht. Deelname aan
het Rijksvaccinatieprogramma is
geheel vrijwillig. Ouders en meisjes
moeten zelf een afgewogen besluit
nemen, dat kan niemand anders
voor hen doen. Van groot belang is
dat zij de afweging maken op basis
van goede en juiste informatie. Het
RIVM heeft de taak en verantwoor-
delijkheid om ouders en meisjes,
maar ook de medewerkers bij de

GGD'en en huisartsen te voorzien
van objectieve en toetsbare informa-
tie. Dat wil zeggen informatie over
voor- en nadelen van de vaccinatie
gebaseerd op wetenschappelijke
feiten. Hierbij wordt door het RIVM
uiterst zorgvuldig te werk gegaan. 

Baarmoederhalskanker is een ern-
stig gezondheidsprobleem. Neemt u
daarom uw besluit tot wel of geen
deelname aan de vaccinatie op basis
van gefundeerde informatie.
Op www.prikenbescherm.nl vindt u
nadere informatie over de HPV-
vaccinatie die momenteel wordt
aangeboden.

Prik en bescherm - vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, doorlopende vergunning (collecteren volgens vastgesteld landelijk collecteroos-

ter), Het Nederlandse Rode Kruis
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. nieuwe brochure Hanzehof, 25 mei

t/m 7 juni 2009, Driehoek BuitenreKlame Benelux B.V.
• Drempt, terrein dorpshuis, 7 juni 2009, zomermarkt met live-muziek, ontheffing Winkeltijden-

wet van 08.00 tot 20.00 uur, afsluiten Kerkstraat, tussen de Gildeweg en de Laakweg en de
Gildestraat, tussen de Kerkstraat en Dreef, stichting Dorpshuis Drempt

• Hengelo (Gld), Keijenborg en Zelhem, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten
vogeltentoonstelling 2009, 28 oktober t/m 10 november 2009, vogelvereniging Exokan

• Hengelo (Gld), Keijenborg, Vorden, Wichmond en Kranenburg, plaatsen driehoeks-/sandwich-
borden i.v.m. nieuwe brochure, 18 mei t/m 1 juni 2009, B.V. Lochemse schouwburg

• Hengelo (Gld), kermis met diverse volks- en kinderspelen, vogelschieten, lunapark en optocht,
8 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 10 juli van 14.00 tot 01.00 uur, 11 juli van 12.00 tot 01.00 uur en
12 juli van 14.00 tot 24.00 uur, centrum, diverse verkeersmaatregelen, 6 t/m 13 juli 2009,
schutterij E.M.M.

• Hengelo (Gld), parkeerplaats Albert Heijn, innemen standplaats voor repareren autoruiten,
woensdagen en donderdagen van 1 mei t/m 31 december 2009, Oostwoud autoschade

• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 80A, personeelsfeest met vogelschieten, tijdelijke gebruiksver-
gunning gebouw, 20 juni 2009 van 16.00 tot 00.30 uur, Goma BV

• Hoog-Keppel, volksfeest Keppel en omstreken met optocht, vogelschieten, kinder- en volks-
spelen en een lunapark, 4 september van 14.00 tot 24.00 uur en 5 september van 09.00 tot
01.00 uur, afsluiten Burg. v. Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg, gedeelte Dubbeltjesweg,
4 september vanaf 14.00 tot 5 september 18.00 uur, stopverbod Burg. v. Panhuysbrink 2 t/m
7 september, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 4 en 5 september 2009, stichting Volksfeest
Keppel en omstreken

• Hummelo, parkeerplaats Van Heeckerenweg, innemen standplaats voor verkoop vis, donder-
dagen van 1 mei t/m 31 december 2009, Roelofs vis

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, 21 juni 2009, zomer cultuurfeest met kunsttentoonstellingen, de-
monstraties, workshops, muziek, streekproducten en diverse activiteiten, ontheffing Winkeltij-
denwet van 12.00 tot 18.00 uur, afsluiten Dorpsstraat en Wehlsedijk, instellen omleidingsroute
van 09.00 tot 19.00 uur, stichting Cultuur Keppel i.o.

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van vis, zaterdagen
van 1 mei t/m 31 december 2009, Roelofs vis

• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, 30 april 2009 van 12.00 tot 21.00 uur, live-muziek ter
gelegenheid van Koninginnedag, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet café Heezen

• Vorden, plantsoen bij N.H. Kerk, 7 juli 2009 van 17.00 tot 22.00 uur, zomeravondconcert,
afsluiten gedeelte Kerkstraat, Chr. muziekvereniging Sursum Corda

• Vorden, Dorpsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Koninginnedag, 30 april

Aanvragen

2009 van 10.00 tot 01.00 uur, de Herberg
• Vorden, Dorpsstraat 34, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Koninginnedag en

kermis/zomerfeesten, 30 april van 10.00 tot 01.30 uur, 16 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 17 en 18
juli 2009 van 10.00 tot 01.30 uur, de Slof

• Vorden, kasteelweide Horsterkamp, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle
Fair, 19 t/m 23 augustus 2009 van 08.00 tot 24.00 uur, La Place catering

• Vorden, marktplein aan de Dorpsstraat, innemen standplaats voor de verkoop van vis, woens-
dagen van 1 mei t/m 31 december 2009, Roelofs vis

• Vorden, sporthal Het Jebbink, concert Landmacht, 18 december 2009 van 20.00 tot 22.30 uur,
stichting Vrienden van muziekvereniging Concordia Vorden

• Wichmond, Dorpsstraat, innemen standplaats voor verkoop vis, dinsdagmiddagen van 15 april
t/m 31 december 2009, V.O.F. vishandel Hengel

• Zelhem, Heidenhoekweg 9, buurtfeest met diverse volksspelen en vogelschieten, 26 juni van
19.30 tot 01.00 uur, 27 juni van 12.00 tot 01.00 uur en 28 juni van 11.30 tot 16.30 uur, verkoop
loten, 26 juni, afsluiten Heidenhoekweg, tussen de Lageweg en Boeyinkweg i.v.m. vogel-
schieten, 27 juni van 12.00 tot 17.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 26 t/m 28 juni 2009,
buurtvereniging Heidenhoek

• Zelhem, Hogeveldweg 4, trekkertrek wedstrijden en feestavonden, 30 mei van 19.00 tot 01.30
uur en 31 mei van 09.00 tot 01.30 uur, afsluiten Hogeveldweg en ongenoemde zandweg, tussen
de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, 31 mei vanaf 06.00 uur tot 1 juni 10.00 uur, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 mei van 19.00 tot 01.30 uur en 31 mei van 09.00 tot 01.30
uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 30 en 31 mei 2009, buurtvereniging Oosterwijk

• Zelhem, sporthal de Pol, tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. overnachting deelnemers kinder-
vakantieweek, de nacht van 12 op 13 augustus, afsluiten Bielemansdijk, tussen de Halseweg en
de Meeneweg, 7 t/m 15 augustus 2009, stichting Jeugd- en Jongerensociëteit

• Zelhem, hoek Wisselinkweg/Hummeloseweg plaatsen van een permanente reclameaandui-
ding, ezelstal De Edelingen

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Rijksweg 44, plaatsen zwembad
• Halle, Boldijk 10, plaatsen dakkapel
• Halle, Haverstraat 59, vergroten woning en plaatsen dakkapel
• Halle, Nicolaasweg 2, vergroten schuur
• Hummelo, Rozegaarderweg 5, bouwen schuur
• Steenderen, Molenkolkweg 4, veranderen schuur
• Vorden, Almenseweg 22, geheel vernieuwen garage/berging
• Vorden, Smidsstraat 9, plaatsen schutting en schuurtje
• Wichmond, Hackforterweg 42, bouwen woning met garage en carport
• Wichmond, Hackforterweg 46, bouwen woning met berging
• Zelhem, Eeltinkweg 6, verbouwen woning
• Zelhem, Ruurloseweg 26, geheel vernieuwen mestsilo

Drank- en Horecavergunning
• Zelhem, Kattekolkweg 1, aanvraag vergunning horecabedrijf, M. Rolfes



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 13 maart 2009:
• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat in café Heezen, 1 januari

t/m 31 december 2009, G.J. Heezen
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in restaurant De Woage van

1 januari t/m 31 december 2009, E. Wijngaards
• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café De Seven Steen-

en van 1 januari t/m 31 december 2009, M. Groothedde
Verzonden op 17 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Veemarktstraat, muziekfestijn tijdens de kermis, 10 en 11 juli 2009 van 18.00 tot

01.30 uur, partycentrum Langeler
• Hengelo (Gld), Broekweg, verjaardagsfeest, 18 april 2009 van 20.00 tot 01.30 uur, Broek uut fuif
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 4 april 2009, voorjaarsconcert van 20.00 tot 22.30 uur, tijdelij-

ke gebruiksvergunning, loterij, Chr. muziekvereniging Crescendo
Verzonden op 18 maart 2009:
• Bronckhorst, Roll over Bronckhorst, wandeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobielen,

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

• Steenderen, lampionnenoptocht, 29 april van 20.30 tot 22.00 uur, aubade, kinderspelen en
vrijmarkt op het Burg. Buddingh'plein, 30 april 2009 van 09.00 tot 18.00 uur, stichting Oranje-
comité Steenderen

• Zelhem, Ruurloseweg, 12 april 2009 van 18.00 tot 01.30 uur, lampionnenoptocht, paasvuur met
live-muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, Wolfershuus Susebeek

Verzonden op 19 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Varsselring/Varsselse molen, nationale en internationale trainingen en wed-

strijden, 21, 23 en 24 mei van 08.00 tot 18.00 uur, feestavond, 23 mei tot 01.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning feesttent en VIP-tent, 21 t/m 24 mei, Varsselseweg 34, ontheffing groeps-
kamperen (± 50 personen), 21 t/m 24 mei 2009, Hamove

• Zelhem, centrum, diverse activiteiten i.v.m. open zondag, 29 maart 2009 van 09.00 tot 21.00
uur, ondernemersvereniging Zelhem

Verzonden op 19 maart 2009:
• Olburgen, Olburgseweg 25, plaatsen van maximaal één kampeermiddel, 16 t/m 17 mei 2009 
• Zelhem, Kattenkolkweg 1, plaatsen van maximaal acht kampeermiddelen, van 6 t/m 7 juli 2009

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 13 maart 2009:
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 13, vergroten woning en garage/berging
Verzonden op 16 maart 2009:
• Toldijk, Wethouder Spekkinkstraat 12, gedeeltelijk vernieuwen schuur
Verzonden op 17 maart 2009:
• Zelhem, Lisweg 2, plaatsen dakkapel

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 maart 2009:
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 3D, vergroten bijgebouw en bouwen terrasoverkapping
• Vorden, de Leuke 1, plaatsen hooiberg
Verzonden op 16 maart 2009:
• Hummelo, Rozegaarderweg 4, bouwen woning en berging/carport
• Zelhem, Hogeveldweg 2A, verbouw deel tot woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 18 maart 2009:
• Vorden, Wildenborchseweg 32, bouwen kapschuur/machineberging met veestalling

Kapvergunning
Verzonden op 18 maart 2009:
• Drempt, Dreef 35, vellen van één kronkelwilg en twee moeraseiken, geen herplantplicht

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1
APV)
Verzonden op 24 maart 2009 voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk on-
derhoud nabij genoemd adres:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13
• Drempt, Veenweg 8
• Halle, Halle-Heideweg 31
• Halle, Pluimersdijk 39
• Hengelo (Gld), Kieftendorp 2
• Hengelo (Gld), Krommedijk 2 
• Hummelo, Broekstraat 41B
• Hummelo, Kipstraat 4
• Hummelo, Zelhemseweg 3C 
• Hummelo, Zelhemseweg, voor verbranding nabij Zelhemseweg 23 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 23 
• Steenderen, Toldijkseweg 26
• Velswijk, Keijenborgseweg 21
• Vorden, Deldenseweg 13
• Vorden, Schuttestraat 16 
• Vorden, Vosheuvelenweg 6 
• Zelhem, Everhardinkweg 5A 
• Zelhem, Haitinkweg 13 
• Zelhem, Keijenborgseweg 15 
• Zelhem, Meeneweg 11 
• Zelhem, Meeneweg 29 
• Zelhem, Nieuw Steeg 1A 
• Zelhem, Varsselsestraat 11 

Toekenning straatnaam in Zelhem
B en w besloten op 17 maart 2009 om op grond van de 'Verordening naamgeving en nummering
gemeente Bronckhorst', per 1 april 2009 aan een straat, op het industrieterrein de Vinkenkamp
in Zelhem, de naam Melkweg toe te kennen

Aanlegvergunning
Verzonden op 24 maart 2009:
• Voor meerdere percelen van het waterschap Rijn en Ijssel, aan weerszijden van de Oude IJssel

binnen de gemeente Bronckhorst voor de ontwikkeling van natuur (onderdeel project EVZ Ou-
de IJssel)

Verleende vergunningen
Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de activiteiten van Oranjecomité Drempt, in verband met Koninginnedag, zijn

de Kerkstraat, tussen de Witte Hemelweg en de Laakweg, en de Gildeweg, tussen de Kerk-
straat en huisnr. 45 van 29 april 18.00 t/m 30 april 2009 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens het VEKA NK autocross zijn de Landstraat, tussen de Varsseveldseweg en de
Nicolaasweg, de Vosweg, vanaf de gemeentegrens tot de Landstraat, en de Aaltenseweg,
tussen de Stuifveenweg en de Nicolaasweg van 4 september 12.00 tot 5 september 2009
24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de wegraces op 21, 23 en 24 mei 2009 
- is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, de Kieftendorp,

tussen de Ruurloseweg en de Hazenhutweg, de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de
Bleuminkweg, de Venneweg, tussen de Oude Ruurloseweg en de Varsselseweg, de Rijnweg,
tussen huisnr. 17 en de Vierblokkenweg, de Hazenhutweg, de Roessinkdrijfdijk, tussen de
Gietelinkdijk en de Hazenhutweg, de Handwijzersdijk, tussen de Hazenhutweg en de
Roessinkdrijfdijk, de Vierblokkenweg, tussen de Jachtweg en de Reerinkweg, de Sarinkweg,
tussen de Reerinkweg en de Varsselseweg, de Jachtweg, tussen de Rijnweg en de Vierblok-
kenweg, de Kloosterweg, tussen de Heideweg en de Venneweg, de Heideweg, tussen de
Kloosterweg en de Venneweg, en de Roessinkweg, tussen de Venneweg en de Groenendaal-
seweg, op 21, 23 en 24 mei 

- geldt een stopverbod op de Scharfdijk, de Varsselseweg, tussen de Vierblokkenweg en de
Veldhoekseweg, de Reerinkweg, tussen de Sarinkdijk en de Vierblokkenweg, de Rijnweg,
tussen huisnr. 17 en de Varsselsestraat (Zelhem), de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de
Aaltenseweg, en de Zelledijk, op 21, 23 en 24 mei van 08.00 tot 20.00 uur 

- is afgesloten van de aansluitingen voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer, de Beatrixlaan, het Karspel en de Synagogestraat (allen uitkomende op de Ruurlo-
seweg), de Kerkstraat (uitkomende op de Ruurloseweg/Spalstraat), de Raadhuisstraat, het
Iekink en de Sint Michielsstraat (allen uitkomende op de Spalstraat), de Kastanjelaan en de
Zuivelweg (beiden uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg), de Fokkinkweg, de
Berkenlaan en de Plataanweg (allen uitkomende op de Hummeloseweg), het Iekink, de
Leliestraat, de Steintjesweide, de verbindingsweg Beukenlaan/Bleekstraat (allen uitkomen-
de op de Aaltenseweg), op 24 mei van 16.00 tot 19.00 uur 

- geldt éénrichtingsverkeer, voor alle verkeer op de Ruurloseweg, tussen het Karspel en de
Kerkstraat (rijrichting naar de Spalstraat), en de Hummeloseweg, tussen de Spalstraat en de
Kruisbergseweg, (rijrichting naar de Kruisbergseweg), op 24 mei van 16.00 tot 19.00 uur 

- wijzigt het éénrichtingsverkeer in omgekeerde rijrichting, voor alle verkeer de Spalstraat, op
24 mei 2009 van 16.00 tot 19.00 uur

• Hengelo (Gld), tijdens Koninginnedag op 30 april 2009 zijn van 09.00 tot 18.00 uur, de Spal-
straat, tussen de Ruurloseweg en het Iekink, de Kerkstraat, de parkeerplaatsen bij: De Span-
nevogel, Expert, Museum 40-45 en parkeerplaatsen aan de Kerkstraat, afgesloten voor alle
verkeer, is een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer ingesteld via de Rondweg, de
Vordenseweg en De Heurne en geldt een stopverbod op de Spalstraat, tussen de Hummelose-
weg en het Iekink

• Steenderen, tijdens de activiteiten rondom Koninginnedag op 30 april 2009, zijn de Dorpsstraat,
tussen de J.F. Oltmansstraat en de Landlustweg, en het Burgemeester Buddingh'plein, inclu-
sief het parkeergedeelte bij de Rabobank, van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer
en geldt een stopverbod op de Kerkhofweg, de Bronkhorsterweg, tussen de Kerkhofweg en de
Dr. Alfons Ariënsstraat, de Dr. Alfons Ariënsstraat, tussen de Bronkhorsterweg en de Prins
Bernhardlaan, de Burgemeester Smitstraat, de Dorpsstraat, tussen de Landlustweg en de
Burgemeester Smitstraat, en de J.F. Oltmansstraat, tussen de Dr. Alfons Ariënsstraat en de
Kerkhofweg van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens de palmpasenoptocht zijn op 5 april 2009 de Kerkweg en het Stationsplein van
08.00 tot 14.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens de sportdag op 12 mei 2009 zijn de Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg
en de Frans Halsstraat, inclusief de parkeerplaats bij sporthal De Pol van 08.00 tot 16.00 uur
afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens het paasvuur op 12 april 2009 geldt, van 18.00 tot 01.00 uur de dag daarop
volgend, een snelheidsbeperking van 50 km/u en een stopverbod op de Ruurloseweg (N315) 

• Zelhem, tijdens de open dag van brandweer Zelhem op 29 maart 2009 is het Industriepark,
tussen de Handelsweg en de Brinkweg van 09.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de open zondag op 29 maart 2009 zijn de Smidstraat, de Stationsstraat, de
Kerkweg, de Markt, het Stationsplein, inclusief de parkeerplaats, en de Doetinchemseweg,
tussen de Markt en Achter de Hoven van 09.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
behalve bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het opbouwen van de rommelmarkt van carnavalsvereniging De Doldraejers is
de Velswijkweg, tussen de Kruisbergseweg en de sporthal op 25 en 26 april 2009 afgesloten
voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

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

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

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 18 maart 2009:
• Olburgen, Olburgseweg 8, vervangend bouwen bijgebouw

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 13 maart 2009:
• Baak, Dambroek 16, plaatsen testopstelling trainingscontainer
Verzonden op 18 maart 2009:
• Drempt, Kerkplein 2, bouwen garage/berging

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

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

Herplantwerkzaamheden
• Hummelo, van 23 t/m 25 maart 2009 gaan wij bomen herplanten bij een wegvak van de N314

(Dorpstraat) ter hoogte van huisnummer 4. Een gedeelte van de rijbaan, de westzijde ter hoog-
te van de Beatrixlaan, sluiten wij af

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

Werkzaamheden

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 2007 De
Veersweg 4 te Baak'
Door de uitspraak van de Raad van State van 25 februari 2009 is het bestemmingsplan
'Buitengebied Steenderen 2007 De Veersweg 4 te Baak' onherroepelijk geworden. Het plan heeft
betrekking op het bestemmen van een bestaande monumentale schuur als burgerwoning, plaat-
selijk bekend De Veersweg 4 in Baak.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met
een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen
op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Winkelskamp 3-5-7-9, voor het realiseren van een binnenzwembad en een

(ondergeschikte) schoonheidssalon binnen het sportcentrum, geldende bestemmingsplannen
'Winkelskamp; Sportcentrum 2002' en 'Winkelskamp 3; Hengelo'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 maart t/m 6 mei
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen

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

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Halle, Halseweg 54-21, voor het tijdeijk bewonen van een recreatiewoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 26 maart t/m 6 mei
2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, plaatsen van een entree, ontheffing van de maximale toegesta-

ne oppervlakte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan
“Buitengebied 2005 Hengelo-Vorden”

Mogelijkheden voor beroep
De bouwplannen liggen van 26 maart t/m 6 mei 2009 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handha-
ving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan
kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
26 maart t/m 6 mei 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Mosselseweg 3, een veranderingsvergunning voor een rundveehouderij annex

camping

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunnin-
gen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 7 mei 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handha-
ving, tel. (0575) 75 03 18.

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

Wet milieubeheer

Stationsstraat 22
7021 CK  Zelhem

T 0314 - 62 13 79
E info@kappertfietsen.nl
I www.kappertfietsen.nl

OPEN ZONDAG 29 MAART a.s. van 11.00 - 17.00 uur

GROTE OPRUIMING IN GEBRUIKTE MERKFIETSEN o.a. Gazelle en Batavus

AKTIE: Deze zondag €€ 50,00 CASH RETOUR of voor € 75,00 accessoires

uitzoeken bij aankoop van 1 fiets boven de € 250,00.

Overjarige modellen 2008 voor speciale prijzen.

KOOP NU KWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS!!!



De Weight Loss Challenge is een 12
wekelijkse training die verzorgd wordt
door professionele coaches. Hierbij
komen deelnemers, ongeacht welk af-
slankprogramma zij volgen, wekelijks
samen om te worden gemeten en ge-
wogen. Tevens worden zij geholpen
met gezonde voedingskeuzes en krij-
gen ze training over een groot aantal
onderwerpen die alles met voeding en
beweging te maken hebben.
Aan het eind van de 12 weken worden
de 3 grootste afvallers (procentueel)
beloond met een geldprijs. De deelne-
mers mogen meedoen met elk af-

slankprogramma naar keuze. Zij die
de informatie uit de trainingssessies
het beste toepassen, zullen waar-
schijnlijk een grotere kans maken om
de competitie te winnen. De bijeen-
komsten zullen voornamelijk in het
teken staan van informatieverstrek-
king, gezelligheid en gezonde compe-
titie. Meldt u snel aan: de eerste
Weight Loss Challenge start dinsdag 7
april van 19.00 - 20.00 uur en vindt
plaats in 't Nutsgebouw, Breegraven 1
in Warnsveld. Bel voor informatie
naar (0575) 52 23 26 of ga naar:
www.wlczutphen.nl

Weight Loss Challenge 
nu ook in Zutphen-Warnsveld

WLC-Zutphen-Warnsveld start binnenkort in samenwerking met een aan-
tal voedingscoaches, de Weight Loss Challenge; een baanbrekend project
in het kader van gezond eten en gezond leven. Weight Loss Challenge win-
naars kunnen door kilo's te verliezen euro's verdienen. Is dit uw kans?

Het gedrag van peuters kan voor ou-
ders soms moeilijk zijn. Tijdens de
peuterleeftijd verandert er veel. Als
kinderen tussen de twee en vier jaar
zijn, zetten ze een aantal grote stap-
pen in de ontwikkeling. Het belang-
rijkste is dat een kind zich gaat realise-
ren dat hij/zij een eigen persoon is en
niet een verlengstuk is van zijn ou-
ders. Dat betekent ook dat hij/zij zijn
eigen wil steeds meer ontdekt en op
sommige momenten deze eigen wil
ook laat gelden. Een peuter met een
driftbui in de supermarkt is een be-
kend verschijnsel en de onmacht van
de ouder op dat moment ook. 

‘PEUTER IN ZICHT’
Al met al een moeilijke periode voor
ouders en peuter maar wel een be-

langrijke fase in de ontwikkeling. Hoe
kunnen ouders inspelen op het ge-
drag en de ontwikkeling van hun peu-
ter? Daarvoor is de cursus “Peuter in
Zicht” ontwikkeld. 

In deze cursus krijgt men informatie
over de ontwikkeling van peuters en
worden vaardigheden besproken die
ouders kunnen toepassen bij het
opvoeden van hun peuter. 

PRAKTISCHE INFORMATIE
De cursus ‘Peuter in Zicht’ bestaat uit
vier bijeenkomsten met eventueel een
uitbreiding met verdiepingsonderwer-
pen zoals eten, slapen, zindelijkheid
en druk gedrag. 
Cursusdata: woensdagen 25 maart, 1,
8 en 15 april 2009.
Tijd : 20.00 – 22.00 uur.
Locatie: Wijkgebouw Yunio/Sensire,
Nieuwstad 5, Lochem.
Aanmelding/Informatie : tel 0314-
356431 of cursusbureau@sensire.nl
Kosten: 35 euro voor iemand die al-
leen komt en 50 euro met partner. 

Meer informatie over cursussen en
themabijeenkomsten vindt men op:
www.yuniojeugdgezondheidszorg.nl

Cursus 'Peuter in Zicht'
De cursus ‘Peuter in Zicht’ is be-
doeld voor ouders met kinderen
van nul tot vier jaar en wordt geor-
ganiseerd door Yunio in heel Oost-
Gelderland. In deze cursus leren
ouders hoe ze kunnen inspelen op
het gedrag en de ontwikkeling van
hun peuter. Ouders krijgen infor-
matie en leren vaardigheden om
toe te passen tijdens het opvoeden.

Verder werkte Wildbeheer Eenheid IJs-
sel Oost mee, Werkgroep Leefbaarheid
Vorden, Kranenburgs Belang, hengel-
sportvereniging De Snoekbaars, Vor-

dense Rijwiel en Toerclub De Achtkas-
telenrijders en leerkrachten van
school het Hoge. Daarnaast deden ook
particulieren die niet aan een vereni-

ging of club zijn verbonden, spontaan
aan de actie mee. Prachtig om te zien
dat circa 20 D-pupillen van de voetbal-
vereniging Vorden ook enthousiast
meehielpen. Zij zorgden voor het op-
halen van zwerfvuil op ‘eigen terrein’,
dat wil zeggen de wegen en bermen
rondom de voetbalvelden, de Oude
Zutphenseweg, Kerkhoflaan e.d. De
‘boys’ waren maar wat trots toen ze na
afloop persoonlijk namens de gemeen-
te Bronckhorst, door raadslid Arno
Spekschoor werden bedankt. Er werd
in totaal 1200 kilogram zwerfvuil op-
gehaald, een paar honderd kilogram
minder dan vorig jaar. ‘Dat heeft waar-
schijnlijk te maken met het feit dat de
gemeente Bronckhorst in het najaar de
bermen heeft schoongemaakt. 

Wij vonden het trouwens wel intriest
dat er behalve T.V. onderdelen, aan de
Heldersboomdijk ook zomaar 50 kilo
stukken laminaat moest worden opge-
ruimd. Een nieuwe vloer aanleggen en
dan de restanten in de berm depone-
ren, dat doe je toch niet’, zo sprak Ria
van Vleuten namens de organisatie. 

Na afloop kwamen alle vrijwilligers
bij de gemeentewerf (het terrein van
de voormalige zuivering ) bijeen. Daar
bood de gemeente Bronckhorst een
drankje en een boerenkoolmaaltijd
aan. Wethouder Ab Boers moest het
vanwege griep laten afweten. In zijn
plaats bedankte Arno Spekschoor de
vrijwilligers voor hun inzet.

In Vorden - Vierakker- Wichmond

1200 kilogram zwerfvuil opgehaald

Gestimuleerd door het schitterende voorjaarsweer gingen zaterdag in
Vorden, Vierakker en Wichmond in totaal 117 volwassenen en 39 kinde-
ren op pad om gewapend met vuilniszakken uit de bermen en sloten in
het buitengebied het zwerfvuil op te halen. De vrijwilligers waren afkom-
stig uit o.m. buurtverenigingen in Hackfort, de Wildenborch, Vierakker
en Wichmond.

Deze kleding was een idee van Leonie
Poorterman en van Wendy Lebbink.

Wij als bestuur waren heel blij met de
inbreng van deze jonge leden.  

Zeker in het kader van ons 50-jarig
jubileum zijn wij met dit plan aan het
werk gegaan en dan ook graag uitge-
voerd.

Nieuwe kleding voor EHBO-Vorden

Eindelijk is het zover, tijdens de jaarvergadering werd deze kleding  Uitge-
reikt aan diverse leden die actief zijn voor de vereniging.

Alleen gitaar daar staat natuurlijk nie-
mand op te wachten dus zanger Ge-
rard Koldenberg werd aangetrokken,
iemand niet alleen beschikt over een
dijk van een stem maar ook prima
past in de band. Stevige bluesrock is
het genre dat beide heren goed ligt
dus dat werd dan ook het uitgangs-
punt om de setlist aan op te hangen.

Goed, maar zang en gitaar dat is nog
geen combinatie waar je de handen
mee op elkaar krijgt. Na wat "gepro-
beer" met (kalende) drummers en
(ijzervlechtende) bassisten is er een ste-
vige band ontstaan.

In 2004 is Hugo Bosma,Vordenaar in
hart en nieren, toegetreden tot de
band, na een hele tijd als bassist in de
mottenballen gelegen te hebben. 

Waar vind je bassisten van deze lengte
nog? Als laatste is drummer Bert van
der Weide tot de band toegetreden;
zijn krullen zijn een verademing.
Groundhog speelt sinds 2006 in deze
bezetting en is "ready to rock!"

Live in eetcafe de Slof in Vorden

29 maart Groundhog
In 1999 besloot Bram Reinders, na
een periode in een wat groter opge-
zette band te hebben gespeeld, om
een 4-mans formatie te beginnen.
Inspiratie vond hij in de helden
van de bluesrock: van Stevie Ray
Vaughn tot Popa Chubby en van Joe
Bonamassa tot Bugs Henderson.

Wandelen voor Water is een sponsor-
loop, die wordt gehouden in de week
van Wereldwaterdag, dat elk jaar
plaats vindt op 22 maart. De kinderen
van groep 7 en 8 lopen op 25 maart a.s.
voor een concreet project gericht op
drinkwater en/of sanitatie. Het project

voldoet aan de criteria die Aqua for All
stelt, o.a. voor de allerarmsten in lan-
delijke of randstedelijke gebieden in
ontwikkelingslanden en is goedge-
keurd door Aqua for All.  De Vordering
heeft gekozen voor ZOA-Vluchtelin-
genzorg, die bijdraagt aan de weder-
opbouw van Liberia. ZOA wil aan de
rand van hoofdstad Monrovia in drie
wijken: AB Tolbert Road, 72nd en EL-
WA, een set van sanitaire voorzienin-
gen bouwen: een put met schoon
drinkwater, een latrine, een badhuis
en een grote vuilcontainer. Daarnaast
wil ZOA de 2500 meest kwetsbare een-
oudergezinnen een hygiënepakket ge-
ven, met daarin bijvoorbeeld schone
jerrycans en afwasteiltjes. 
Een belangrijk doel van Wandelen
voor Water, is de bewustwording van

de kinderen van de wereldproblema-
tiek op het gebied van drinkwater en
sanitatie. De Vordering besteedt hier,
in de week van Wereldwaterdag, aan-
dacht aan. Daarvoor hebben de kinde-
ren van groep 7 en 8 een gastles gehad
van Vincent van den Broek, vertegen-
woordiger van ZOA. Hij heeft middels
een indrukwekkende presentatie en
uit eigen ervaring, vertelt over de pro-
blematiek in Liberia. Twee kinderen
uit groep 7, Bente Kruip en Anne Wijs,
zijn ambassadeur geworden om in de
andere groepen over dit goede doel te
vertellen. Ook gaan de kinderen wer-
ken met materialen van "Water, het
blauwe goud", dat wordt ingezet door
Aqua for All. Er worden in de groepen
diverse activiteiten georganiseerd,
waarbij water centraal staat.

"Water op De Vordering"

Groep 7 en 8 gaan Wandelen voor Water!
WATER… DAAR GAAT HET OM! 
Woensdag 25 maart a.s. zetten de
kinderen van groep 7 en 8, van ba-
sisschool De Vordering, zich in
voor het goede doel  Wandelen
voor Water. Zij gaan 6 km wande-
len met 6 liter water in een rugzak,
gesponsord door het goede doel.
Daarnaast gaan de andere groepen
deze dag bewust om met water.
Omdat water niet altijd voor ieder-
een toegankelijk is!



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

Een bezoek aan wijnboerderij ’t Heeken-
broek in Drempt was de volgende be-
stemming. Druiven telen is één van de
nieuwe agrarische activiteiten in de Ach-
terhoek. De heer Huisman, de initiatief-
nemer van dit bedrijf, heeft zijn bedrijfs-
filosofie en de economische vooruitzich-
ten toegelicht en is ingegaan op de toe-
komstmogelijkheden van deze bedrijfs-
tak in de Achterhoek. De bedrijfsleidster
van dorpshuis ‘Gildehofke’ in Drempt,

waar de lunch werd gebruikt, heeft ons
gelnformeerd over het gebruik van en
ontwikkelingen in en om het dorpshuis
van Drempt. Bij die gelegenheid heeft de
fractie de beoogde aangrenzende bouwlo-
catie bekeken.
In de middag stond zorgcentrum De
Bleijke in Hengelo op het programma. De
teamleiding heeft de fractie bijgepraat
over de stand van zaken bij de nieuw-
bouw en de wijzigingen die plaatsvinden
in zorgaanbod en in huisvesting.
De dag is afgesloten in Dorpscentrum
Vorden. De fractie heeft daaraan vooraf-
gaand gewandeld in en om het centrum
van Vorden. Daarbij is de fractie nader
gelnformeerd over het centrumplan. Ook
zijn enkele pas gerealiseerde nieuwbouw-
projecten bekeken en enkele locaties
waar binnenkort nieuwbouw moet ko-
men.

Heeft u een suggestie voor een volgend
werkbezoek van de PvdA-fractie, laat dit
dan weten aan Johanna Bergervoet, tel.
0314-623168 of e-mail: b.bergervoet@chel-
lo.nl

PvdA op werkbezoek bij ...

De Partij van de Arbeid is zaterdag 14
maart in Bronckhorst op werkbezoek
geweest. Gestart is bij dierenopvang
‘Noach’ in Halle. Een Europees gecerti-
ficeerd opvangcentrum voor dieren
die in het wild leven, maar waar bij-
voorbeeld door een aanrijding, iets
mis mee is. Petra en Toon Lesterade
besteden een groot deel van hun tijd
om deze dieren zo goed mogelijk op te
vangen en te begeleiden naar her-
plaatsing in de natuur. Een goede ser-
vice voor mensen die een dier in nood
hebben aangetroffen en niet weten
wat er mee te doen.

De wijnboerderij 't Heekenbroek in Drempt werd ondermeer bezocht.

De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samen-

werking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve

artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt gekoppelde

internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding

De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in de Achterhoek

en vele hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

Adverteren

Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl
Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Informeer naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties 

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, 

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids en

Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

Ondersteuning nodig? 
BURO JIJ biedt u de oplossing!
VAN GLAZENWASSER TOT KLUSSENSERVICE, VAN COMPUTER-
EXPERT TOT HOVENIERSBEDRIJF.EEN BEDRIJF INHUREN IS ALTIJD
WEER EEN HEEL GEREGEL.WANT:WIE MOET U KIEZEN EN TEGEN
WELKE PRIJS? BURO JIJ BIEDT U VOOR ELKE KLUS HET JUISTE
BEDRIJF.GEKWALIFICEERD, BETROUWBAAR EN SCHERP GEPRIJSD!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren 
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
- U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen te staan 

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

BURO JIJ 
Contactpersoon: Johann IJsselstein
Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309
Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Maakk nùù eenn afspraakk voorr  
         eenn voorjaarsbeurt::  
* verticuteren van het gazon 
* snoeien van borders en hagen 
* bemesten van beplanting 

   www.hoveniersbedri j fevers.nll         

 BAAK,, 0575-441048

Gratis 2e kaartje
voor Ciske de Rat

Robijn
wasmiddel
Diverse varianten

Bijv. stralend wit vloei-
baar
3 flacons à 1.5 liter

14.94

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

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

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
23 maart t/m

29 maart 2009

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

AH Perla Aroma
snelfiltermaling

Pak 500 gram

1.99
2.85

30%
KORTING

AH Rundergehakt
Voordeelpak

Altijd laag 4.19

2.99

Coolbest
Diverse varianten

Bijv. Vitajuice original
2 pakken à 1 liter

2.26
3.02

Milner kaas 30+
à 175 gram
in plakken
Diverse varianten
Bijv. gerijpt
3 pakken à 175 gram

4.69
Kiloprijs

Edet friendly
economy pak

Pak

5.99
8.46

24 ROL

Maandag 23 maart
tot en met

zaterdag 4 april 2009

www.gall.nl

NU 7.05

2+1 GR
AT

IS

Sun All-in-!
vaatwastabletten

OP=OP

Box 80 tabletten 8.99
18.43

INCL.
BEWAAR-
DOOS

e
HALVE
PRIJS2 2+1 GR

AT
IS

9.95

Campina vla
Diverse varianten

Bijv. slagroomvla vanille
2 pakken à 1 liter

1.92
2.56

e
HALVE
PRIJS2
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Na het welkomstwoord van waarne-
mend schooldirecteur Nienke Volle-
ma, ging burgemeester Aalderink on-
der meer in op het klimaat, de kli-
maatsverandering, het doel van kli-
maatbosjes en wat kinderen zelf kun-
nen doen voor een betere klimaat. De

heer Cornielje, die vier jaar geleden
Commissaris van de Koningin in Gel-
derland werd, vertelde dat hij bij zijn
benoeming Commissaris wilde zijn
voor alle mensen in Gelderland. “Dus
ook voor de kinderen. Jullie hebben
vandaag de primeur met de boom-

plantdag en jullie zijn nu de belang-
rijkste”, zei hij tot de kinderen. De
school telt 56 kinderen die verdeeld
zijn in groepen1-2, 3-4-5 en 6-7-8. De
basisschool werkt met vijf parttime
leerkrachten. De heer Cornielje vertel-
de wat zijn functie is, wat hij doet en
over de functie van de provincie. “De
provincie heeft zelf ook een speciaal
klimaatprogramma met water en na-
tuur”.
De leerlingen waren goed voorbereid.
Er werden veel vragen gesteld aan de
Commissaris die zelf ook in ‘debat’
ging met de kinderen. De leerlingen

vertelden dat de school meedoet aan
de ‘warme truiendag’, zwerfvuilop-
ruimdag en dat er in het lokaal een
speciaal apparaatje is die de CO2 uit-
stoot aangeeft.

Vervolgens gaven twee leerlingen een
powerpointpresentatie over het kli-
maat en de gevolgen van de klimaat-
verandering. Op een duidelijke ma-
nier gaf het duo uitleg over: wat is kli-
maat, wat doen mensen voor het mi-
lieu, hoe was het vroeger, hoe kun je
het klimaat verbeteren en wat zie je
aan klimaatverandering. Verder werd
onder meer ingegaan wat het WNF
doet en wat jezelf kunt doen voor het
milieu. Maar ook werd er een over-
zicht gegeven van diverse soorten
energie zoals wind -en zonne-energie,
het broeikaseffect, isolatie en een
overzicht wat planten voor een functie
hebben. De goed verzorgde presenta-
tie werd met een applaus beloond.
De Commissaris bedankte iedereen
voor de voorbereiding van de dag. Hij
vond het bijzonder leuk om hier aan-
wezig te zijn bij de boomplantdag.
“Dadelijk gaan we een walnotenboom
planten. Het zou leuk zijn wanneer
jullie later teruggaan om te kijken hoe
de boom erbij staat. Als je zo omgaat

met deze boom, dan ga je later ook zo
om met de andere soorten bomen”,
liet hij de aandachtig luisterende kin-
deren weten.

Hierna ging iedereen naar buiten en
vertelden enkele kinderen aan de heer
Cornielje over het schoolplein en het
aangrenzend bos waar mooie hutten
gebouwd kunnen worden. De basis-
school in Wolfersveen ligt prachtig
verscholen in een bosrijke omgeving
waar kinderen heerlijk kunnen spe-
len.
Vervolgens werd aan de voorkant van
de school de eerste walnotenboom ge-
plant. De Commissaris kreeg hierbij
hulp van de leerlingen die allemaal
een schep hadden. Het was hard wer-
ken en de kinderen hielpen goed mee.
“Nou, kijk eens! De boom staat netjes
in de grond”, zei de heer Cornielje na
de klus. Hij bedankte de kinderen voor
de hulp. Als afsluiting en voor de in-
spanning kregen alle kinderen een
zakje walnoten. Kinderen van groep 7
en 8 hebben op 18 maart de twee an-
dere bomen erbij geplant. De drie bo-
men in een driehoek symboliseert het
gevaar van klimaatverandering en sa-
men vormen de bomen een klimaat-
bosje.

Start Boomfeestdag Bronckhorst op basisschool Wolfersveen

Commissaris van de Koningin plant eerste walnotenboom

De gemeente Bronckhorst is uitgeroepen tot ‘Accentgemeente 2009’ van
de provincie Gelderland voor de nationale Boomfeestdag die 18 maart
werd gehouden. De aftrap was op maandag 16 maart op de Wolfersveen-
school in Zelhem. Commissaris van de Koningin, Clemens Cornielje, was
samen met burgemeester Henk Aalderink van Bronckhorst naar de basis-
school gekomen om de eerste drie walnotenbomen te overhandigen en sa-
men met de kinderen de eerste boom te planten.

De heer Cornielje krijgt hulp van kinderen bij het planten van de eerste boom.

Het werk is af!

Groot-Letter boeken, luisterboeken en
daisy-roms
In de bibliobus is een collectie boeken
in grote druk, die iedere drie maan-
den gewisseld wordt. Om te voorko-
men dat een eerder gelezen boek op-
nieuw meegenomen wordt kan in de
computer de status ‘eerder geleend’
aangevinkt worden bij de lener. Naast
de collectie G.L boeken is er een collec-
tie luisterboeken aanwezig, vaak voor-
gelezen door de auteur zelf. De luister-
boeken kunnen op een cd-speler of
computer afgespeeld worden.

Naast de gewone luisterboeken zijn er
ook gesproken boeken op daisy-rom.
De daisy-rom moet afgespeeld worden
in een daisy-speler en kan niet afge-
speeld worden in een cd-speler. Met de
daisy-speler kunt u in tegenstelling tot
de cd-speler de snelheid van het voor-
lezen instellen, pagina’s opzoeken en
in één duik naar het begin of einde
van het boek gaan. Voor mensen die
tijdelijk niet goed kunnen zien, bij-
voorbeeld na een oogoperatie, is de
daisy-rom een oplossing. 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u
in aanmerking komen voor een ver-
goeding om een speler aan te schaf-
fen. Wie eens een daisy-rom wil probe-
ren, kan terecht bij alle vestigingen en
bibliobussen van basisbibliotheek
West-Achterhoek. De vestigingen be-
schikken over een kleine collectie dai-
sy-roms en een daisy-speler die ge-
leend kan worden.

REGIONAAL SERVICE PUNT AAN-
GEPAST-LEZEN
Meer informatie over leeshulpmidde-
len en speelleermaterialen, is te ver-
krijgen bij het informatiecentrum
‘“Regionaal Service Punt aangepast-le-
zen’ van Biblioservice Gelderland in
Arnhem. Het Service Punt omvat een
collectie leeshulpmiddelen, zoals lees-
linialen, leesloepen, beeldschermloe-
pen en daylight-lampen, daar te bekij-
ken en te proberen. De voorleesappa-
raten nemen ook een belangrijke
plaats in zoals de reading-pen, clea-
readers waarbij gedrukte tekst omge-
zet wordt in spraak en de hiervoor be-
sproken daisy-spelers. 

Bij het Service Punt is een grote collec-
tie daisy-roms te leen, van
familie/streekromans tot literaire boe-
ken. Speelleermaterialen, zoals het ge-
zelschapsspel Afiant, speciaal ontwik-
keld voor mensen met afasie, kunnen
bij het Service Punt geleend worden.
Om mensen met dyslexie te onder-
steunen heeft het Service Punt infor-
matie over ICT-middelen zoals Kur-
zweilprogramma’s voor op de PC.

DIENST BOEK AAN HUIS
Wie niet zelf in de gelegenheid is om
naar de bibliobus te komen, kan een
beroep doen op de Dienst Boek aan
Huis. De gewenste boeken worden op
verzoek aan huis gebracht. Neem hier-
voor contact op met het personeel van
de bibliobus, telefoon (06) 20367020.

BIBLIOBUS
Via de bibliobus en andere bibliothe-
ken kunnen materialen aangevraagd
en voor 4 weken uitgeleend worden.
Een lidmaatschap bij de bibliobus of
andere bibliotheek is een vereiste. Wie
meer wil weten over aangepast-lezen,

kan met vragen in de bibliobus of een
andere vestiging van basisbibliotheek
West-Achterhoek terecht. Met een le-
nerspas van de omliggende bibliothe-
ken Doetinchem, Doesburg, Wehl,
Vorden, Zelhem en Hengelo gld. is ie-
dereen is welkom in de bibliobus.  

Op de website van de bibliobus
www.bibliobusoost-achterhoek.nl en
de website van basisbibliotheek West-
Achterhoek www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl staan de statijden van de
bus vermeld.

De bibliobus en aangepast lezen
Wie grote moeite met lezen heeft, vanwege reuma, afasie of spasticiteit en
geen boek voor even of langere tijd kan vasthouden, of moeite heeft met
onthouden van hetgeen gelezen is, kan bij de bibliobus of bibliotheek te-
recht voor informatie om een mogelijkheid te vinden om toch leesplezier
te ondergaan.

De bibliobus heeft een grote collectie Groot-Letter boeken.
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In 1992 werd het 100-jarig bestaan ge-
vierd. In de begin jaren 70, werd ge-
stopt met beheer van woningen. Sinds
1978 worden de uitvaarten verzorgd
vanuit de Meipoortstraat in Doesburg.
Het pand wordt beheerd door Dirk &
Dora van Maurik, die boven het uit-
vaartcentrum wonen en dag en nacht
bereikbaar zijn.

Mensen verzekeren zich heel vaak bij
de goedkoopste verzekeraar, waar ze
voor een betrekkelijk lage premie een
mooie uitvaart denken te hebben. “In
de praktijk is het vaak anders. De men-
sen moeten vaak nog flink bijbetalen,
bijvoorbeeld voor grafrechten. Die ver-
zekeringsmaatschappijen zijn ook de
uitvoerende organisaties waar in de
polis staat, dat iemand recht heeft op
uitkering als ze de uitvaart door hen
laten verzorgen,” vertelt administra-
teur Nelleke Kempers uit ervaring.
“Wij zijn onafhankelijk en kennen dat
niet. We hebben wel een verzekerden-
register, heel oud, waar 80 adressen in-
zitten, maar dat is in 1975 gestopt met
nieuwe mensen aannemen.”

Patrimonium is aangesloten bij Nar-
dus, een koepelorganisatie voor zelf-
standige uitvaartverenigingen en Pa-
trimonium verzorgt uitvaarten van ie-
dereen, ongeacht waar mensen verze-
kerd zijn. “Wij richten ons op Does-
burg en omliggende dorpen, maar
eveneens de voormalige gemeenten
Hummelo en Keppel en Steenderen,”
legt mevrouw Kempers uit. “Ook als je
bij een grote uitvaartonderneming
verzekerd bent (vaak tegen een lage
premie), kun je door ons de uitvaart
laten doen. Dan is misschien de uitke-
ring niet zo hoog, maar daartegenover
zeggen wij, dat het bedrag dat moet
worden bijbetaald, lager kan zijn.
Maar er zijn ook mensen die niet ver-
zekerd zijn, die spaargelden op hun re-
kening hebben staan, een storting in
onze Stichting Derdengelden Patrimo-
nium hebben gedaan en mensen die
een Kapitaalverzekering hebben.” Ze
worden geholpen met het krijgen van
de uitkering, krijgen adviezen over het
afsluiten van een verzekering of het
doen van een koopsomstorting en an-
dere mogelijkheden.

“Elk uur van de dag en elk uur van de
nacht is het uitvaartcentrum bereik-
baar,” zegt penningmeester Jan Hen-
driksen. “In bepaalde bejaardencentra
staan ze erop dat je de overledene on-
geveer meteen ophaalt. En al heb je de
tijd, het liefst toch wel binnen een
paar uur. En de broeder in het zieken-
huis wil het graag zelf afsluiten, de
overledene zelf verzorgen en niet over-
dragen aan een collega.” Bij Patrimo-
nium zal de uitvaartleider die de uit-
vaart aanneemt, de uitvoering en be-
geleiding geheel op zich nemen. “Dit
voorkomt dat onnodig vragen worden
gesteld aan nabestaanden, die al be-
antwoord zijn,” weet de heer Hendrik-
sen. Kinderen worden nauw betrok-
ken bij de uitvaart, zeker als het een
van de ouders betreft.

“Wij doen veel aan voorlichting, gratis
en vrijblijvend en geven een eerlijk en
objectief antwoord aan mensen. Daar-
voor ga ik op huisbezoek, ” vult Nelle-
ke Kempers aan. “Wij hopen, door net
een stapje harder te lopen dan een
commerciële organisatie en kwalita-
tief de lat iets hoger te leggen, ons te
onderscheiden.” Uit de ingevulde en-
quêteformulieren leren ze dat ze daar
goed in slagen. Nazorg is eveneens een
taak van Patrimonium. In de Gids na
Overlijden die wordt meegegeven,
staan praktische tips over allerlei in-
stanties en zaken die mensen tegenko-
men na een overlijden. Daarnaast
wordt er na zes weken een nagesprek
gehouden.

Alles wat wettelijk toegestaan is, kan
voor een uitvaart worden geregeld. De
medewerkers van Patrimonium gaan
tot het uiterste om wat mensen aange-
ven daadwerkelijk te realiseren. Al zijn
de wensen in de Achterhoek niet te ex-
treem. “Wij hebben met plattelands-
gemeenten veel ervaring en weten
veel van alle tradities hier.” Opvallend
is dat de jongere generatie liever geen
koffie met cake wil, maar eerder kiest
voor een ander sfeertje, met een
drankje en een hapje. Er is tegenwoor-
dig meer keuze in kisten, maar ook
wikkeldoeken en gevilte dekens ko-
men voor. Daarnaast zijn bepaalde
kleuren, een thema, feestelijk, foto- of

videoregistratie mogelijk. Voor het ver-
voer zijn verschillende kleuren auto’s
beschikbaar, of is een boerenkar met
paarden, de uitvaartbus of uitvaart-
motor te regelen. Bijzonder is het Pa-
trimonium ‘schouderteam’, een groep
mensen die de kist op de schouder
neemt. 

Meer dan vroeger wordt gebruik ge-
maakt van de wilsbeschikking. “Wij
strooien er frequent mee rond, alleen
om mensen bewust te maken. Er komt
een moment dat je gaat overlijden,
heb je erover nagedacht en weten je
naasten wat je wilt. Daarmee probe-
ren we mensen een beetje voor te be-
reiden.” legt Nelleke Kempers uit. Een
kopie van de wilsbeschikkingen wordt
in het register opgenomen. “En dan
mag er heel veel stof op komen. Men-
sen hoeven er dan niet meer over na te
denken, het ligt vast.” Wijzigen aan-
brengen kan overigens ook.

Een keer in de drie of vier jaar wordt
een open dag gehouden. “Op die dag
betrekken we ook allerlei andere orga-
nisaties en bedrijven erbij, die zijde-
ling met een uitvaart te maken heb-
ben, zoals grafzerkverzorging of hulp
bij rouwverwerking,” legt voorzitster
Joke de Coninck-Geers uit.“ Maar zo
lang hoeven de mensen niet te wach-
ten. Iedere eerste zaterdag, vanaf april
2009, worden inloopochtenden ge-
houden tussen 10.00-12.30 uur. Het is
dan mogelijk om de koffiekamer, de
aula annex kerkzaal en de rouwkamer
te bekijken, informatie te krijgen over
de mogelijkheden en de kosten van
een uitvaart. “Het sluit aan op het
voorgaande, dat steeds meer mensen
zich willen voorbereiden. Maar om de
stap te nemen een rouwcentrum bin-
nen te gaan is toch groot. Door de in-
loopochtenden hopen we de mensen
over de drempel te helpen. Dan kun-
nen ze hier binnen kijken en zien wat
wij voor de mensen kunnen beteke-
nen.” 
Voor kennismaken of vragen kan men
contact opnemen met het kantoor
aan de Molengaarde 66 te Doesburg,
telefoon (0313) 475787, tijdens werkda-
gen tussen 9.00-11.30 uur. Meer infor-
matie op www.patrimoniumdoes-
burg.nl en tijdens de inloopochten-
den, iedere eerste zaterdag vanaf april
2009, tussen 10.00-12.30 uur. Het Uit-
vaartcentrum aan de Meipoortstraat
74 in Doesburg is dag en nacht bereik-
baar, telefoon (0313) 474909.

Inloopochtenden: iedere eerste zaterdag vanaf 4 april 2009

Uitvaartverzorging Patrimonium
in Doesburg

Uitvaartverzorging Patrimonium in Doesburg is een niet-commerciële or-
ganisatie, die werkt met deels vast personeel en deels vrijwilligers. De lan-
ge historie van deze vereniging dateert uit 1892, toen het van oorsprong
Werklieden Verbond Patrimonium, ‘de werkmansvriend’ genoemd, zich
inzette voor woningbouw en de laatste 70 jaar eveneens uitvaarten.

Beheerder van Uitvaartverzorging Patrimonium Doesburg, Dirk van Maurik.

De gemoedelijke ongedwongen sfeer
met de unieke Hanska sound gaan
weer de boventoon voeren. Met het
glaasje bier in de hand meezingend
met nummers zoals ‘medicijnen’, ‘ik
roek iets aan oe vingers’ en ‘he schat
woar blief ie met mien andivie’ wordt
dit weer een ouderwets top avondje
waar iedereen bij moet zijn geweest. 
Over het feest van twee jaar geleden
wordt nu nog gesproken. Bennie Jo-
link kwam als special guest, in een fi-
le tussen Hummel en Boak te behulp
geschoten door de brandweer. Voor
een ieder die twee jaar geleden is ge-
weest is een DVD gemaakt en voor
maar tien euro te koop bij Café Herf-
kens Baak en Welkoop Toldijk. 
Wie er dit jaar de special guests zal
zijn nog niet (helemaal) bekend. De or-
ganisatie is druk aan het zoeken naar
muzikanten, die een beetje dol en een
beetje gek zijn, maar ook een vreselijk
gezellig feestje ambiëren passend bij
de Hanska muziek. 
Voor de kinderen zal er aansluitend
op zaterdagmiddag 25 april een unie-
ke Hanska kindermiddag komen, met
een muzikale kindervoorstelling van
het Warboel muziektheater, passend
bij de Hanska filosofie. Deze muzikale
(gratis) kindervoorstelling bestaat uit
diverse liedjes, variërend van house
tot rock and roll! Kinderen klappen,
stampen, zingen, dansen, blazen grote
en kleine bellen, doen de ballonnen-
boogiewoogie, schilderen, verkleden
zich en lopen in de polonaise met be-

hulp van de vrolijke Warboel klanken.
Sander Berendsen en Barry Römer
maken kindertheater van links naar
rechts, van boven naar beneden. De
ene keer lachwekkend, de andere keer
ontroerend. Het kan dan soms een
‘warboel’ zijn, tussen de kinderen en
Warboel ontstaat er zeker geen spraak-
verwarring! 
Ook KIKA en de Cliniclowns zullen de-
ze kindermiddag aanwezig zijn. Er zal
een kleurplaat wedstrijd gehouden
worden, waarvan de prijsuitreiking in
de tent gaat plaatsvinden en tal van
andere activiteiten.
Gemoedelijkheid en saamhorigheid
staan centraal tijdens de Tribute to
Hanska voor jong en oud. Maar wel
met in het achterhoofd geniet van het
leven; want wie bunt er moar even.
Een feest met een biertje of een glas
ranja in de hand, maar toch met de ge-
dachte dat er ook mensen zijn die dit
graag zouden willen, maar niet kun-
nen door ziekte of andere (persoonlij-
ke) problemen op het medische vlak.
De winst voortvloeiend uit dit evene-
ment zal ten goede komen aan betref-
fende goede doelen als KWF, Clini-
clowns en KIKA. 
De kaartverkoop is afgelopen vrijdag
gestart bij de onderstaande verkoop-
adressen: Café Herfkens – Baak, Eetca-
fé de Noaber – Ruurlo, Restaurant De
Vier Jaargetijden – Brummen , Café de
Zwaan – Hengelo gld., Café Heezen –
Steenderen , De Radstake – Varsseveld,
De Herberg – Vorden, Café de Tol –
Wittebrink, Café de Deur – Zutphen,
Annelies Wonnink – Thuus, met een
bakkie koffie, om effe gezellig bie te
kletsen!
Er is een beperkte aantal kaarten voor
de donderdagavond verkrijgbaar bij
de diverse voorverkooppunten. Let op:
aan de kassa worden geen kaarten
meer verkocht! Voor meer informatie
zie www.hanskaduo.nl

Tribute to Hanska 2009

Twee jaar na het nu al legendari-
sche Tribute to Hanska 2007 zal er
opnieuw een Tribute to Hanska
plaatsvinden, op donderdagavond
23 april 2009 bij Zaal Herfkens in
Baak. De opbrengst van dit evene-
ment staat weer geheel in het te-
ken van de goede doelen: KIKA,
KWF en Cliniclowns.

Een volle zaal fans van de Hanska Sound.

De cursus Evenwicht is bedoeld voor
kinderen van 9 tot 12 jaar met overge-
wicht en hun ouders. De cursus wordt
verzorgd door een jeugdverpleegkun-
dige van GGD Gelre-IJssel en een diëtist
van Sensire/Yunio. De cursus bestaat
uit 13 bijeenkomsten van anderhalf
uur. De kinderen zijn alle 13 bijeen-
komsten aanwezig en de ouders zijn 8
bijeenkomsten aanwezig. De kinderen
en hun ouders leren van alles over ge-

zond eten en bewegen. Ze leren hoe
een gezonde maaltijd eruit ziet en wel-
ke dingen minder gezond zijn. Daar-
naast leren ze heel veel over bewegen.
De kinderen ontdekken dat bewegen
niet alleen gezond is, maar vooral hart-
stikke leuk. Tijdens 4 cursusbijeen-
komsten gaan de kinderen onder lei-
ding van een fitnessdocent anderhalf
uur sporten. In Doetinchem is dat in
het stadion van De Graafschap en bij
Sports Palace. In Winterswijk is dat bij
sportcentrum De Tuunte. De overige
cursusbijeenkomsten gaan de kinde-
ren ook altijd even bewegen, lekker
naar buiten en actief aan de slag. Als
extraatje krijgen alle kinderen die
meedoen aan de cursus Evenwicht een
rondleiding door het stadion van De
Graafschap in Doetinchem. Binnen-
kort start er weer een cursus Even-
wicht in Doetinchem. U kunt uw kind
hiervoor nog aanmelden bij GGD Gel-
re-IJssel. De kosten voor de cursus zijn
€ 12,50 per kind. 
Nadere informatie over de cursus staat
in de folder ‘Evenwicht’. Deze folder
kan gratis worden aangevraagd bij
GGD Gelre-IJssel, afd. jeugdgezond-
heidszorg, tel. 088-4433703 of via e-mail
op secretariaatjgz@ggdgelre-ijssel.nl

Cursus Evenwicht succesvol
De cursus Evenwicht van GGD Gel-
re-IJssel en Sensire/Yunio boekt
goede resultaten. Bij zestig procent
van de cursuskandidaten neemt
het overgewicht tijdens de cursus
af. En bij zeventig procent van de
cursuskandidaten is 2 jaar na de
cursus het overgewicht zelfs nog
verder afgenomen. Dit blijkt uit
een onderzoek van Universiteit Wa-
geningen naar de resultaten van de
cursus Evenwicht. In de periode
2004 tot en met 2008 hebben 121
kinderen uit de Achterhoek deelge-
nomen aan de cursus. Mede dank-
zij de goede resultaten hebben de
Achterhoekse gemeenten besloten
om de financiering van de cursus
in 2009 voort te zetten.



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

C.B.S. De Rank uit Toldijk kwam met
28 kinderen naar de Wolfstraat. Ze
hadden genoten van het programma
in Hengelo gld. met wethouder Peter
Glasbergen van Bronckhorst, Anita
Wouters, directeur-generaal van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Mieke van Heuven,
directeur van Landschapsbeheer Ne-

derland, weervrouw Helga van Leur
en rapper Ali B. Bij elk klimaatbosje
waren vrijwilligers aanwezig om de
schooljeugd te begeleiden, aan de
Wolfstraat mijnheer De Bruin. Hij leg-
de aan de kinderen uit op welke plek
de notenbomen zouden komen en
hoe diep de drie gaten moesten wor-
den. Ook de leerkrachten en ouders

die meekwamen, hielpen mee. De kin-
deren zetten om beurten de spaden in
de grond. 

Voor de grote notenbomen moesten
diepe gaten worden gegraven en dat
lukte prima. De bomen kwamen keu-
rig recht op hun plaatsen. Tenslotte
werd de speciale informatiepaal ge-
plaatst, waaraan elk klimaatbosje is te
herkennen.

Meer informatie is te vinden op
www.klimaatbosje.nl

Nationale Boomplantdag 2009

Maar liefst 4 meter hoog waren de notenbomen die woensdag 18 maart jl.
door de schoolkinderen van de gemeente Bronckhorst op 30 plaatsen
werden aangeplant. Eén klimaatbosje werd aan de Wolfstraat in Toldijk
gerealiseerd.

Mijnheer De Bruin geeft uitleg over het klimaatbosje aan de Wolfstraat.

Léon en Marjo blikken dan ook met
een goed gevoel terug op het afgelo-
pen jaar en zijn blij met het vertrou-
wen van hun leden en de vele plezieri-
ge momenten.

GEZONDE LEEFSTIJL
Dat de formule van VitaalPlus in een
behoefte voorziet, blijkt wel uit het
feit dat het verloop van leden mini-
maal is en dat er goede resultaten wor-
den geboekt. Sporten in een prettige
omgeving met goede begeleiding en
apparatuur, zorgt er niet alleen voor
dat mensen met plezier sporten, maar
vooral ook blijven sporten. Samen met

voldoende beweging en verantwoorde
voeding, vormt dit immers de basis
voor een gezonde leefstijl. 

SPINNING
Sinds kort beschikt VitaalPlus over
elektronische spinningfietsen. Dat
maakt het sporten nog gevarieerder.
Want 'spinnen' op ieder gewenst mo-
ment met eigen instructeur en een
zelf gekozen programma is uniek.
Kortom, kom nu in beweging en maak
vrijblijvend gebruik van een gratis
proefles!

Nu ook elektronische spinningfietsen

VitaalPlus één jaar!
Het is alweer een jaar geleden dat
Léon en Marjo Moorman zijn ge-
start met hun 'centrum voor
verantwoord sporten' VitaalPlus.
Inmiddels hebben al veel mensen
van jong tot oud, en niet alleen uit
Zelhem, de weg gevonden naar het
kleinschalige moderne centrum
aan de Palmberg.

De Stichting Handikids Bronckhorst
heeft tot doel om kinderen met een
beperking een leuke vrijetijdsbeste-
ding te geven en bestaat uit ouders
van kinderen met een beperking.
Denk hierbij aan een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking, adhd,
gedragsproblemen, beperkingen als
gevolg van een ziekte, stoornissen in

het autistisch spectrum of andere
‘buiten de boot vallende’ kinderen.

De discoavond werd voor de eerste
keer in Flophouse gehouden. De groep
ouders van de stichting was zeer tevre-
den over deze locatie. Het was zeer ge-
zellig en al moesten de kinderen in
het begin even wennen aan de nieuwe

omgeving, de sfeer was al snel goed te
noemen. Er ontstonden groepjes kin-
deren die met elkaar kletsten en ple-
zier hadden, maar ook de dansvloer
werd betreden. 

De dj zorgde voor een geschikt stukje
muziek. Aan de bar werd frisdrank ge-
schonken, maar ook werden bakjes
chips en nootjes op de tafels gezet en
hartige hapjes geserveerd. De kinde-
ren genoten van deze avond en gingen
moe maar tevreden naar huis.
Meer informatie: www.handikids.nl

Activiteit Stichting Handikids Bronckhorst

Discoavond in Flophouse

Zaterdagavond 21 maart jl. vierden een groep van dertig kinderen tussen
de 10 en 18 jaar een discofeest. De Stichting Handikids organiseerde die
avond in J.J.C. Flophouse in Toldijk. Alle ingrediënten waren er: een dans-
vloer, discolampen, discomuziek en jongeren in discostemming.

De discoavond bij J.J.C. Flophouse was zeer geslaagd.

In de interviews maakten de rijders be-
kend met wat voor materiaal ze dit sei-
zoen uitkomen en tevens in welke eve-
nementen ze rijden. De stichting Per-
formance Racing Achterhoek werd na
het seizoen 2000 opgericht door de
Achterhoekse 250cc wegrace coureurs
Jarno Boesveld, Tonnie Wassink en
tweevoudig Nederlands kampioen
250cc Hans Smees. Gedurende het sei-
zoen 2000 gingen de 3 coureurs steeds
meer samenwerken wat resulteerde in
het PRA. Boesveld en Smees zijn in-
middels gestopt met de actieve weg-
racesport maar in de loop van de tijd
is het team uitgegroeid tot een begrip
in de motorsportwereld. Ook heeft
men sinds vorig jaar een motorcross
en zijspancross team. 
Het wegrace team zal bestaan uit Ton-
nie Wassink en Frank Bakker. Wassink
rijdt nog een aantal 250cc wedstrijden
in Duitsland. Deze klasse is vanaf dit
seizoen niet meer te bewonderen in
Nederland doordat het op Grand-Prix
niveau over twee jaar zal verdwijnen.
Daardoor maken de fabrieken geen
250cc machines meer. De uit Friesland
afkomstige Frank Bakker is echter de
belangrijkste man in de wegracerij. De
PRA coureur die tevens lid is van de
HAMOVE zal uitkomen in de klasse su-
persport 600 voor het Open Neder-
lands Kampioenschap wegrace. Hij zal
gaan rijden op een door Torleif Hartel-
man geprepareerde Yamaha R6. De
nieuwe motor ziet er prachtig uit in
de nieuwe kleuren zwart met rood. De

technische preparatie van de motoren
op zowel de circuits als op de thuisba-
sis in Hengelo zal worden gedaan door
teammanager Hans Overmaat. Be-
stuurslid Tonnie Wassink zal zorgdra-
gen voor de begeleiding en ondersteu-
ning op de circuits. Aankomende
week zal het team afreizen naar
Frankrijk voor een driedaagse test om
goed voorbereid het nieuwe seizoen in
te gaan. De eerste ONK voor Frank zal
op het TT circuit zijn tijdens de Paas-
dagen. 
Het MX Motorcross team zal evenals
vorig jaar bestaan uit een 3 tal talent-
volle jonge motorcrossers. Te weten
Jasper Groot Roesink en Rob ten Have
die beide op een KTM 250cc 4 takt in
de MX2 klasse zullen uitkomen. Bas
Klein Haneveld rijdt eveneens in deze
klasse maar dan op een Honda motor.
Teammanager Gerard ten Have zal
zorgen voor de ondersteuning en be-
geleiding. Hij liet weten dat het doel
was om zo hoog mogelijk te eindigen
in diverse competities. De heren heb-
ben er inmiddels al een paar wedstrij-
den opzitten. 
Na een succesvol seizoen 2008, vor-
men Wim Janssen uit Halle en Bart
Notten uit Vorden nogmaals een zij-
spanduo. In 2009 zullen de heren in
alle wedstrijden om het Nederlands
kampioenschap gaan rijden. Daar-
naast starten ze ook in enkele Grand
Prix en zullen ze ook veel te zien zijn
in de streekwedstrijden in onze regio.
Goede prestaties zijn van belang maar
de goede sfeer van het team is min-
stens zo belangrijk lieten ze weten. 
Performance Racing Achterhoek be-
staat dus uit een 3 tal teams in ver-
schillende motorsport disciplines. De
stichting PRA beheert en verdeelt de
baten en ziet toe op de naleving van de
doelstelling. Verder functioneren de 3
teams volledig onafhankelijk van el-
kaar en zijn ze alle 3 verantwoordelijk
voor hun eigen sponsering en werving
daarvan. De avond was zeer geslaagd
en onder het genot van een hapje en
drankje werd er nog lang nagepraat
over de motorsport.

Teampresentatie van
Performance Racing Achterhoek

Afgelopen woensdag 18 maart werd
in cafe de Tol in Hummelo de team-
presentatie gehouden van het Per-
formance Racing Achterhoek. De
presentatie was in handen van de
bekende Eurosport MotoGP verslag-
gever en tevens motorsportschilder
Diederick de Vries. Vele belangstel-
lenden, supporters, club van 50 le-
den, sponsoren en toekomstige
sponsoren waren hierbij aanwezig.
Zo werden er interviews met de rij-
ders gehouden en werd het nieuwe
materiaal tentoongesteld.

De rijders van het Performance Racing Achterhoek. foto:Henk Teerink
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet 
bestuursrecht Aviko B.V. Steenderen
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld met

betrekking tot de wijziging van de vergunning ingevolge 

de Wet milieubeheer die op 10 november 2005 door 

Gedeputeerde Staten van Gelderland onder nummer 

MPM1380 is verleend aan Aviko B.V. voor een inrichting,

gelegen aan de Doctor A.Ariënsstraat 28 en 29 en de 

Nijverheidsweg 4 te Steenderen.

De wijziging betreft het intrekken van de voorschriften 

welke betrekking hebben op de verplichting tot het 

maken van een milieujaarverslag.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de geldende 

vergunning wordt aangepast.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de stukken die daarbij horen,

liggen ter inzage van 26 maart 2009 tot en met 6 mei 2009.

Bij de gemeente  Bronckhorst:

Bezoekadres: Banninkstraat 24a te Hengelo;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 15.00 uur,

vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur; buiten deze uren na 

telefonische afspraak, tel. (0575) 75 02 50.

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem;

Tijden:maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur,

vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. De provinciale gebouwen 

zijn gesloten van 1 mei tot en met 5 mei 2009.

De ontwerpbeschikking is tevens in te zien via internet:

www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van terinzage-

legging kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling 

zijn of haar zienswijze over de ontwerpbeschikking naar 

voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met de 

stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,

6800 GX Arnhem, onder vermelding van het registratie-

nummer dat onderaan deze kennisgeving staat. De 

zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer 

(026) 359 83 50.Voor een mondelinge zienswijze, voor 

een mondelinge toelichting of voor het maken van een 

afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u contact 

opnemen met mevrouw H. de Jong, tel. (026) 359 86 69 

of met het Klant Contract Centrum, tel. (026) 359 83 48 

van de afdeling Vergunningverlening.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling 

zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-

beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen defi nitieve

beschikking beroep instellen, mits wordt aangetoond dat 

men belanghebbende is.Volgens de Algemene wet bestuurs-

recht is een belanghebbende diegene wiens belang 

rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen 

inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van de 

definitieve beschikking beroep instellen die ten opzichte 

van de ontwerp beschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 6 maart 2009

nr. 2008-014028/MPM15157

GROENLO, LICHTENVOORDE, RUURLO, VORDEN,
LOCHEM, BORCULO, DOESBURG, DOETINCHEM EN WARNSVELD

GRATIS
2e kaartje voor een

attractiepark
bij elke € 15,-*

* m.u.v. geneesmiddelen en zuigelingenvoeding 0-5 maanden

op=op

Geldig van 
16 t/m 29 maart 2009.

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht 
gemeente Bronckhorst
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben bij hun 

besluit van 23 maart 2009, nr. 2008-008374, aan de 

heer mr. H.S. Kleinburink vergunning verleend voor het 

ontgronden van de percelen, kadastraal bekend gemeente

Hengelo, sectie L, nrs. 227, 229 en 1120, gelegen nabij 

de Riefelerdijk te Hengelo.

De vergunning is verleend ten behoeve van het realiseren

van een stapsteen voor amfibieën.

Naar aanleiding van een ingediende zienswijze tegen het

ontwerpbesluit, is in het definitieve besluit een voor-

schrift toegevoegd.

Terinzagelegging
De vergunning en bijbehorende stukken liggen t/m 

4 mei 2009 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

- de provincie Gelderland, in de bibliotheek van het 

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op 

werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode kosteloze 

mondelinge toelichting worden verkregen bij de afdeling 

Landelijk Gebied, onderafdeling Vergunningen en 

Handhaving, van de provincie Gelderland,

tel. (026) 359 95 83.

Beroep
Tegen de beschikking kunnen belanghebbenden 

t/m 4 mei 2009 beroep instellen bij de Raad van State,

Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA 

‘s-Gravenhage. Onder belanghebbenden wordt verstaan 

degenen die naar aanleiding van het ontwerpbesluit 

zienswijzen naar voren hebben gebracht en degenen 

die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest 

tijdig zienswijzen naar voren te brengen. Het besluit 

wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn.Als 

gedurende die termijn een verzoek tot het treffen van 

een voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit 

niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 

worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak. Een afschrift van een beroepschrift 

en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening

gelieve u, ter kennisneming, toe te zenden aan ons 

college, onder vermelding van datum en nummer 

van deze kennisgeving.

Arnhem, 23 maart 2009

zaaknr. 2008-008374

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl



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

Door de gewijzigde structuur van bo-
ven genoemde school, organisaties en
het verdwijnen van de lokale fokveeda-
gen, die destijds in Hengelo (Gld.) en
Eefde werden gehouden zijn de toen-
malige Kalveropfokclubs ter ziele ge-
gaan. Als kinderen momenteel aan
een kalveropfokclub willen deelne-
men, moeten zij nu bijv. uitwijken
naar Laren waar begin september nog
een plaatselijke veekeuring wordt ge-
organiseerd. Voor een agrarisch gebied
als de gemeente Bronckhorst, hoort
een dergelijke club en activiteit eigen-
lijk thuis in deze regio. Vanuit verschil-
lende hoeken worden dergelijke gelui-
den dan ook steeds luider. Vandaar dat
een aantal personen de koppen bij el-
kaar gestoken hebben om te bekijken
welke mogelijkheden er zijn om iets
dergelijks van de grond te krijgen.

Wat zijn de gedachten van de ini-
tiatiefnemers?
-De jeugd de kans te geven meer be-
trokken te raken bij het agrarische ge-
beuren en speciaal bij de veehouderij;
-Omgang met dieren te stimuleren en
te laten voelen wat daar zoal bij komt
kijken; -Inbreng van het competitie
element door er een onderlinge wed-
strijd van te maken. Het competitie
element zou tot uiting gebracht kun-
nen worden door een eindkeuring te
organiseren waarbij alle deelnemers
met hun kalf op een verzamelplaats
komen; -Het betrekken van de gehele
familie en vrienden bij dit gebeuren.

Doelgroep
Kinderen in de leeftijd van 6 tot en
met 16 jaar. Het is uiteraard van be-
lang dat de deelnemers gedeeltelijk

zelfstandig voor hun kalf kunnen zor-
gen. Daarbij de nadruk op 'gedeelte-
lijk' voor de jongste leeftijdsklasse,
want enige hulp van ouders en/of
vrienden en bekenden is hierbij nood-
zakelijk. Voor de oudere deelnemers
zal er ongetwijfeld alle ruimte zijn om
zelfstandig aan de wedstrijd deel te
kunnen nemen.

Informatie
Kortom om dit allemaal van de grond
te kunnen krijgen willen wij graag uw
reactie of u en uw kind hiervoor be-
langstelling hebben en of het ook
daadwerkelijk zinvol is iets dergelijks
in onze regio op te gaan zetten. 

Graag vernemen wij uw reactie voor
15 april a.s. en natuurlijk kunt u ook
altijd voor meer informatie bellen met
de volgende personen: Henny Riet-
man tel. 0575-441313, Jan Borgman
tel. 0575-441618, Jan G. Derksen tel.
0575-552848.

Nieuw leven voor: 
Kalveropfokclub gemeente Bronckhorst!!

Jarenlang is er een bloeiende kalveropfokclub geweest in Vorden en Om-
streken. Destijds in samenwerking met de toenmalige Lagere Agrarische
School en de VVB (Vereniging voor VeehouderijBelangen Hengelo-Vorden).

De grootste motivatie voor de leden
van ‘Völle Wille’ is het gegeven dat ze
een gezelligheidsband vormen, die
‘achter tuus’ muziek maakt. Daarmee
bedoelen ze dat ze muziek maken
voor iedereen, want er zitten altijd wel
een paar nummers bij die je leuk
vindt, jong en oud! Het plezier staat
dus bij ‘Völle Wille’ voorop. Tijdens
een optreden kan het publiek dit erva-
ren aan de manier waarop de band op
het podium staat. ‘Völle Wille’ bestaat

uit Clemens Krabben (gitaar/zang),
zijn broer Guido (gitaar/zang), Peter
Lankveld (basgitaar/zang), Winny Jolly
(drums/zang) en Ronald Scholtz (gi-
taar/zang).

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-

gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

‘Völle Wille’ op podium live@Ideaal.org

Woensdagavond 1 april a.s. speelt de band ‘Völle Wille’ tussen 20.00 en
22.00 uur live in het programmalive@Ideaal.org live vanuit Café/Zaal
De Mallemolen in Zelhem.

Om half negen stond de koffie klaar
en kon het werk beginnen. Er waren 4
auto's met aanhangers beschikbaar en
één grote bus. 

De aanhangers werden gevuld met de
benodigde potgrond, koemest en
kunstmest aan de hand van  de be-
zorglijsten en de 15 aanwezige leden
werden verdeeld over de auto's. 

Het verliep allemaal vlotjes en na een
uur kwamen de eersten al terug om
een tweede lading op te halen. 

Nog even iets lekkers tussendoor en
dan weer op pad met een nieuwe be-
zorglijst. Omdat 97% van de bestelling
al betaald was kon er in een hoog tem-
po geleverd worden en waren we al
om half twaalf klaar met het rond-
brengen.  

De laatste zakken potgrond werden 's
middags bezorgd bij handballid Moni-
que Zuurveld-Wissink , die dinsdag 17
maart jl. de trotse moeder is geworden
van hun zoontje Rinze. 

NABESTELLINGEN
Voor de mensen die niets besteld had-
den en eigenlijk toch wel wat  hadden
willen afnemen is het mogelijk om de
komende week nog zakken te bestel-
len zolang de voorraad strekt, want we
hebben nog een aantal zakken over. 

U kunt uw bestelling telefonisch door-
geven aan Paulien Eulink (0575-
464044) of per mail 
svquintus@raketnet.nl 

Als er mensen zijn die klachten heb-
ben over de geleverd potgrond, koe-
mest of kunstmest, neem dan contact
op met Paulien Eulink(464044). 

TRAININGSTIJDEN SV QUINTUS
De mensen die gelnteresseerd zijn in
handbal mogen vrijblijvend 4 trainin-
gen bijwonen. De vaste trainingsavond
is op donderdagavond in sporthal de
Kamp in Hengelo.  Indien u meer in-
formatie wilt over de handbalvereni-
ging kunt u het best even contact op
nemen met Marion Mijnen (0575-
460036) of stuur een mail naar 
svquintus@raketnet.nl

Teamwork bij handbal-

vereniging SV Quintus 

tijdens potgrondactie
Net als tijdens de handbalwedstrij-
den draaide het op zaterdag-
morgen 21 maart bij handbalver-
eniging SV Quitus om teamwork.
Op het terrein van Bert Wesselink
stonden 15 torenhoge pallets klaar
met potgrond, koemest en kunst-
mest. Deze in totaal ruim 900 zak-
ken moesten deze ochtend be-
zorgd worden in Hengelo, Keijen-
borg en zelfs een adres in Steende-
ren.

De gemeenteraadsfractie van D66
houdt regelmatig openbare fractiever-
gaderingen op wisselende locaties in
Bronckhorst. 
Op woensdagavond 25 maart gebeurt
dat in Hengelo. Iedereen is welkom in
Café Restaurant Leemreis, Spalstraat
40. De actuele gemeentepolitiek komt
aan bod, aan de hand van de agenda
van de komende raadsvergadering.

Onderwerpen daarop zijn onder meer
de Keuzenota Informele Zorg en Eva-
luatie van de samenwerking in de Re-
kenkamercommissie. Daarnaast kan
elke aanwezige punten naar voren
brengen. D66 heeft gemerkt dat er on-
der de mensen van alles leeft op poli-
tiek gebied. De fractie wil daarover
graag met inwoners van Bronckhorst
van gedachten wisselen.

D66 op locatie in Hengelo

Men kan een WMO-indicatie voor de
Regiotaxi aanvragen als men tengevol-
ge van ziekte of gebrek het openbare
vervoer niet kan bereiken of hier geen
gebruik van kan maken en hierdoor
belemmerd wordt in de sociale con-
tacten. Is dit voor u het geval en kunt
u bij het Zorgloket van uw gemeente
hiervoor een aanvraag indienen. De
medewerkers van het Zorgloket bekij-
ken of u voor zo'n indicatie in aanmer-
king komt. Soms wordt de aanvraag
doorgestuurd naar het CIZ (Centrum
Indicatiestelling Zorg) om over uw ge-
val een advies te vragen. Als u een in-
dicatie en dus een WMO-pas krijgt,
dan wordt u aangemeld bij de Regio-
taxi Gelderland. Bij de aanmelding
wordt meteen doorgegeven welke
hulpmiddelen u eventueel gebruikt
zoals een rolstoel of een rollator zodat
bij het vervoer hier rekening mee
wordt gehouden. Ook bepaalt het Zor-
gloket welke "oplossingen naar maat"
voor u beschikbaar zijn. Zo kunt u in
aanmerking komen voor b.v. medi-
sche begeleiding en/of medereiziger,
kamer-tot-kamervervoer, individueel-
vervoer of een speciale voertuigsoort.
De chauffeurs van de Regiotaxi helpen
bij het in- en uitstappen en begeleiden
u naar de deur als dat nodig is. De

WMO-pas is in principe niet bedoeld
voor vervoer dat valt onder uw Zorg-
verzekering (b.v. ziekenvervoer) en
woon-werk-verkeer. Het tarief met een
WMO-pas bedraagt voor de eerste 5 zo-
nes (exclusief de instapzone) sinds 1 ja-
nuari 2009 € 0,50 per zone, vanaf de
6e zone betaalt u € 5,75 per zone, ver-
hoogd met een extra instap-zone.
Heeft u een OV-begeleiderspas dan
kunt u deze gebruiken in combinatie
met uw WMO-pas: de begeleider reist
dan gratis mee. Wat heel veel mensen
niet weten is dat je ook heel goed met
de Regiotaxi kunt reizen als je geen
WMO-pas hebt. Het tarief is dan wel
hoger nl. € 1,75 per zone, maar altijd
nog aanzienlijk goedkoper dan een
normale taxi. In de avonduren na
19.00 uur, in het weekeind en op feest-
dagen betaalt slechts € 1,00 per zone.
Vanaf de 6e zone weer € 5,75 per zone,
verhoogd met de instapzoneprijs.
Heeft u geen WMO-pas, maar wilt u
wel gebruik maken van de Regiotaxi,
dan is het handig bij het projectbu-
reau een klantenpas aan te vragen,
kosten € 5,00. Het reserveren van een
rit gaat dan veel sneller en de telefo-
niste is kan meteen zien waar u woont
en wat u persoonlijke situatie is. Voor
nadere informatie over de Regiotaxi of
met vragen over de klantenpas en het
melden van klachten kunt u bellen
met 026-3552121, lokaal tarief, maan-
dag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.
Reizen boeken of voor een reisadvies
kunt u bellen naar nr. 0900-0276 (lo-
kaal tarief). Informatie op internet op
www.regiotaxigelderland.n1 
Bij de Zorgloketten van uw gemeente
zijn nieuwe brochures van de Regio-
taxi Gelderland te krijgen en u krijgt
daar uiteraard alle nadere inlichtin-
gen en adviezen die u wenst.

Regiotaxi Gelderland
Regiotaxi Gelderland is er voor ie-
dereen, voor jong en oud, als u al-
leen op pad gaat of als u met een
groep gaat. Vooral mensen die aan-
gepast vervoer nodig hebben, kun-
nen heel goed gebruik maken van
de Regiotaxi. Regiotaxi Gelderland
is gespecialiseerd in aangepast ver-
voer en gewend aan bijzonder ver-
voer voor reizigers met een WMO-
indicatie: het biedt een oplossing
voor een reis op maat.
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Vanaf het begin tot het eind kregen de
kinderen een spetterend optreden van
Ali B. Het jeugdige publiek liet zich he-
lemaal gaan en zong massaal mee.“Ik
vond het enthousiasme geweldig”,
zegt de rapper na afloop als hij be-
laagd wordt door handtekeningjagers.
“Zo’n optreden kost je ook geen ener-
gie. Je krijgt zoveel terug van het pu-
bliek. Dat is geweldig”. De echte lief-
hebbers van Ali B stonden al direct rij-
en dik voor het podium om maar niets
te hoeven missen van hun idool. Maar
de kinderen moesten nog even geduld
hebben. Na het welkomstwoord van
wethouder Peter Glasbergen, “Kunnen
jullie me wel verstaan, ik hoor mezelf
bijna niet!”, gingen diverse sprekers in
op de klimaatverandering en wat er te-
gen te doen is. Anita Wouters deed dit
als directeur-generaal van het Ministe-
rie van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit. “Belangrijk is dat iedereen
zich inzet voor een beter het klimaat.
Het is ook belangrijk dat kinderen lek-
ker buiten kunnen spelen. Dadelijk

gaan we de walnotenbomen planten.
Ik hoop dat jullie daar later nog lang
van mogen genieten”. De directeur
van Landschapsbeheer Nederland,
Mieke van Heuven, ging in op het nut
van klimaatbosjes.

De ochtend werd gepresenteerd door
de bekende RTL4 weervrouw Helga de
Leur. Zij gaf voorbeelden van het weer
en klimaatverandering in seizoenen.
Bij de aankondiging van de sprekers
vroeg de weervrouw regelmatig aan
de kinderen om een beetje stil te zijn.
De oproep had nauwelijks resultaat.
En even later: “Ik denk, wanneer jullie
een overhoring zouden krijgen, jullie
niet veel onthouden hebben”, pro-
beerde ze nog eens. Eigenlijk gaf ze
daarmee zelf het antwoord. Helga de
Leur die met een mobieltje in contact
stond met Ali B, hield de spanning er
in bij de ongeduldige kinderen. “Hij
komt eraan”, vertelt ze aan de kinde-
ren die opgelucht waren dat het nu
eindelijk zover was en waar ze voor ge-

komen waren. “Hier is…Ali B”, waren
haar laatste woorden. Het optreden
van de rapper en entertainer was een
groot succes. Hierna werden door wet-
houder Glasbergen, directeur-gene-
raal Wouters en mevrouw Van Heuven
het eerste klimaatbosje geplant bij het
in aanbouw zijnde nieuwe gemeente-
huis. De drie walnotenbomen werden
geplant in een driehoeksvorm. Deze
driehoek symboliseert het gevaar van
de klimaatverandering. 
Helga de Leur legde samen met enke-
le leerlingen een puzzel in elkaar. Ie-
dere school had een puzzelstukje ont-
vangen die ze symbolisch konden inle-
veren voor drie walnotenbomen. Deze
bomen vormen samen een klimaat-
bosje. De puzzel liet een luchtfoto zien
met daarop alle locaties van de kli-
maatbosjes. Andere kinderen gingen
naar hun eigen locatie om klimaatbos-
jes te planten. In alle 43 kernen en
buurtschappen van Bronckhorst wer-
den de bomen geplant.

Terwijl kinderen volop bezig zijn de
bomen te planten, staat Ali B bij de au-
to om terug te rijden naar zijn woon-
plaats Almere. Zichtbaar geniet hij na
van het optreden. “Ik treed veel op in
het Oosten. In de Achterhoek en Twen-
te kom ik graag”, zegt de rapper. “Hier
zijn ze ook niet zo verwent als in de
Randstad”. Ali B was goed op dreef op
het podium en speelde heel gemakke-

lijk in op de jeugd. Voor de jongeren
was het allemaal herkenbaar en ‘zij
waren de baas!’.”Ja absoluut”, lacht
hij. “Het is eigenlijk een optreden niet
alleen van mij, maar ook van het pu-
bliek naar mij toe. Ze kennen de lied-
jes zo goed dat ze volop meezingen en
dan kan ik af en toe gewoon toekijken
hoe zij de rest afrappen en zingen.
Daardoor ontstond er een hele mooie
interactie”. Door het enthousiaste pu-
bliek werd de artiest zelf ook opge-
zweept. “Absoluut! Je krijgt daardoor
een enorme drive als je hoort dat ze al-
le liedjes uit volle borst meezingen en
dat ze je toejuichen. Dat werkt zó posi-
tief en helemaal omdat er een goed
doel aan aangekoppeld is over duur-
zaamheid. Dan voelt het extra goed en
is het optreden helemaal zinvol”.
Ali B heeft zelf nooit de nationale
Boomfeestdag op zijn school meege-
maakt, maar zet zich wel in voor kli-

maatcampagnes op scholen. Onder
zijn leiding wordt er tussen de leerlin-
gen een debat gevoerd over klimaat-
verbetering. Dat doet hij op zijn eigen
wijze door erover te rappen en de be-
ste rapper mag dan met hem optreden
op school. “Dat is één van de dingen
die ik doe. Ik probeer de jongeren een
platform te bieden die zij leuk vinden
om bezig te zijn met het onderwerp
klimaatverandering”, legt hij uit. “Het
onderwerp is meestal niet zo aantrek-
kelijk voor ze. Als je dan het platform
wel aantrekkelijk maakt door rap,
filmpjes en het te interpreteren in
hun taal, dan kun je het onderwerp
goed bespreken en worden ze er be-
wust van. Verandering begint bij be-
wustwording en bij de belevingswe-
reld van jongeren”, vindt Ali B. “Want
wie heeft de toekomst? De Jongeren,
want zij zijn de grote baas!”, lacht Ali
B.

Ali B: "De kinderen zijn de grote baas!"

Feestelijke boomplantdag van 'Accentgemeente 2009'
Bronckhorst

De kinderen moesten even wachten omdat er eerst toespraken waren van
grote mensen die iets gingen vertellen over de nationale Boomfeestdag.
Maar daarna gingen de ruim zeshonderd leerlingen van de basisscholen
uit Bronckhorst helemaal los bij het optreden van Ali B. De bekende rap-
per werd gillend en enthousiast ontvangen door de scholieren. Samen
met de kinderen zorgde de populaire Ali B voor een gaaf half uurtje live
optreden in de feesttent op de oefenhoek van voetbalvereniging Pax. Om-
dat Bronckhorst is uitgeroepen tot ‘Accentgemeente 2009’voor Gelder-
land, werd de Boomfeestdag groots en feestelijk gevierd.

Boomplantdag werd een feest met rapper Ali B.

Mevrouw Anita Wouters, directeur-generaal van het Ministerie van LNV, plant samen met
kinderen de boom.

De schoolkinderen van Bronckhorst hadden hun eigen feestje.

MYXOMATOSE
Symptomen van myxomatose zijn
zwellingen op hoofd en snuit en ge-
zwollen oogleden. Later breiden de
zwellingen zich uit naar onder ande-
re de lippen, het gebied rond de anus

en het geslachtsapparaat. Na enkele
dagen leidt dit tot misvormingen
aan snuit, mond en oren. Bovendien
is er sprake van pussige uitvloeiing
uit neus en ogen. Ten slotte sterft het
dier meestal aan een longontsteking.

De verspreiding van het virus vindt
plaats via parasieten, zoals luizen, te-
ken, vlooien, vliegen en muggen.

VHD
Symptomen van VHD zijn hoge
koorts, bloederige neusuitvloeiing
en een moeilijke ademhaling. Vaak
sterft het konijn zo snel, dat men
niet eens in de gaten heeft dat het
diertje ziek is geweest.
Onder wilde konijnen heeft dit virus
genadeloos toegeslagen, maar ook
onze tamme konijnen lopen een
groot risico. Het VHD-virus kan op al-

lerlei manieren overgedragen wor-
den, namelijk via andere huisdieren,
schoeisel, kleding of onze huid. Een
bezoek aan een huis met een VHD-
besmet konijn is voldoende om het
virus mee te nemen naar uw eigen
dier.

PREVENTIE
Het is mogelijk om uw konijn tegen
beide virusinfecties te laten vaccine-
ren. Uw dier moet wel ouder zijn dan
8 weken. Vanaf een week na inenting
is het dier voor een half jaar be-
schermd tegen besmetting. Van april

tot en met augustus kunt u elke eer-
ste woensdag van de maand terecht
bij De Graafschap Dierenartsen om
uw konijn(en) te laten inenten. De
bedoeling is dat u daarvoor wel een
afspraak maakt, omdat de entstof
aangemaakt moet worden en om
eventuele wachttijden te beperken.

Voor nadere informatie of het ma-
ken van een afspraak verwijzen we u
naar onze locaties. Adressen, tele-
foonnummers en openingstijden
vindt u op onze website www.de-
graafschapdierenartsen.nl.

Jaarlijkse actie konijnen enten bij De Graafschap Dierenartsen
U kunt uw konijn ook dit jaar weer tegen Myxomatose en Viraal Hae-
morrhagisch Syndroom (VHD of VHS) laten enten. Myxomatose is een
gevaarlijke ziekte die met name in de zomer, als er veel insecten zijn,
toeslaat. De ziekte lijdt in veel gevallen tot sterfte. VHD is een acuut ver-
lopende ziekte die bijvoorbeeld via groenvoer overgebracht wordt. Van
april tot en met augustus kunt u op afspraak elke eerst woensdag van
de maand terecht bij De Graafschap Dierenartsen om uw konijn(en) te
laten inenten.

Logeerweekenden
de Pionier

Vanaf maart 2009 organiseert "De
Pionier" logeerweekenden voor

kinderen van 4 tot 18 jaar met een
stoornis in het autistisch spectrum
en ADHD/ADD op "Landalgreen-
park Stroombroek" in Braamt.

De groepen worden met zorg samen-

gesteld en bestaan uit drie kinderen
en één gespecialiseerde begeleider die
het individu en het groepsproces bege-
leidt. Het logeerweekend vindt plaats
iedere 3e en/of 4e weekend van de
maand. De maanden juli en augustus

uitgesloten. De Pionier biedt tijdens
de logeerweekenden een programma
wat rekening houdt met de mogelijk-
heden en beperkingen van het kind
en waarin hij/zij zich veilig, prettig en
begrepen voelt. 

Voor inlichtingen en aanmeldingen
kan contact worden opgenomen met
Hannah Bos, tel: 06-18634976, email:
hannahbos@hotmail.com, website:
www.de-pionier.eu
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Marketonnen:
Bepaald soort perzik. "Wi'j kriegt van 't jaor geen marketonnen."

B. Vaenebaeze:
Rode Veenbes, vossebes (vaccinium vitis-idaea). 
"In 't Vraogender vaene bunt de vaenebaezen al riepe."

C. Brömmels:
Braam. "De brömmels bunt nog lange neet riepe."

Jacquelien Koopman is binnenhuisar-
chitecte. Ze heeft haar eigen praktijk,
waarin ze zich interieurs ontwerpt
voor woningen en kleinschalige werk-
ruimtes, zoals een winkel of een prak-
tijkruimte. Daarnaast geeft zij al ja-
renlang de cursus interieurontwerpen
voor mensen die willen bouwen of ver-
bouwen. Het zoeken naar mooie en
praktische opbergoplossingen is een
belangrijk onderdeel van haar werk.
De opruimcursus is daar later bijgeko-
men. "Ons huis is de plek waar we ons-
zelf willen zijn en rust willen vinden.
We willen zeker niet eindeloos blijven
zoeken zijn naar belangrijke spullen
die niet meer terug te vinden zijn of
ruzie maken over andermans rommel
die nog steeds niet is opgeruimd". Cur-
sisten leren bewust een keuze te ma-
ken voor bewaren of niet bewaren.
"Soms moeten we met pijn in het hart
afscheid nemen van spullen. Dat kost
energie, maar geeft vaak een groot ge-
voel van opluchting". Voor af te dan-
ken spullen wordt een zinvolle be-
stemming gezocht. Het kan ook bij-
zonder lonend zijn om te zien of de
huishouding vereenvoudigd kan wor-
den.
Deelnemers aan de cursus ervaren het
opruimen als een boeiend avontuur.
Met afwisselende huiswerkopdrach-
ten gaan ze thuis direct aan de slag. Er
ontstaat inzicht in weerstanden die
stap voor stap te overwinnen zijn. Er
wordt zo nodig gesleuteld aan betere
opruimgewoontes. Creatieve, maar
vooral ook haalbare oplossingen wor-
den gezocht, die voor alle huisgenoten
aantrekkelijk zijn. Geleerd wordt hoe
achterstallige opruimklussen nu ein-
delijk eens afdoende aangepakt kun-
nen worden, én hoe het opgeruimd
kan blijven.
Jacquelien: "Het doel is rust, ruimte en
overzicht te krijgen, en méér oog voor

wat werkelijk van belang is. Plezieri-
ger wonen tussen dierbare spullen én
genoeg ruimte voor nieuwe ontwikke-
lingen. Tijd en energie die nu nog be-
steed wordt aan het telkens weer
vruchteloos proberen om alles op orde
te krijgen kan straks besteed worden
aan het invullen van langgekoesterde
wensen".
In een cursusgroepje van maximaal 6
deelnemers is er ruim aandacht voor
ieders  persoonlijke opruimplan-van-
aanpak. De cursus bestaat uit 6 lessen
om de 14 dagen en start in april. Data
en tijden zijn in overleg met de deelne-
mers.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jacquelien Koopman of
haar website bezoeken (Zie verderop
het telefoonnummer en de website).
Zie ook de advertentie.

GELD OVERHOUDEN?
Zou u nu eindelijk wel eens willen we-
ten waar al uw geld blijft en hoe u er
zo veel mogelijk plezier van heeft?
Dan is de cursus 'creatief met geld' een
optie.
In deze onzekere tijden van kredietcri-
sis vinden veel mensen het moeilijk
om te beslissen waar ze hun geld het
beste aankunnen besteden. Of ze heb-
ben angst voor mogelijke tekorten.
Moet er niet meer gespaard worden?
Waar zou op bezuinigd kunnen wor-
den? Wat heb je nu eigenlijk echt no-
dig? Hoe zit het met pensioen of hypo-
theek?
In de cursus 'creatief met geld' krijgt u
overzicht over uw bestedingspatroon.
U kunt dan zelf beoordelen of u uw
geld besteed aan die zaken die voor u
prioriteit hebben. Mogelijk is er een
uitgavenpatroon ontstaan waar u zich
niet meer prettig bij voelt en zou u
een aantal andere, slimme keuzes wil-
len maken. Zo leert u leert bewust uw

bestedingen te kiezen. Daarvoor is het
belangrijk om te weten wat u écht be-
langrijk vindt. 
Ook bekijken we welke mogelijkheden
er zijn meer geld te laten binnenstro-
men om uw wensen te vervullen. Veel
mensen lopen allerlei toeslagen en
subsidies mis omdat ze van het be-
staan niet weten of denken daar geen
recht op te hebben. Ook kunnen
krachten gebundeld worden om zo
meer zaken voor elkaar te krijgen dan
ieder voor zich.
Vanzelfsprekend krijgt u slimme be-
spaartips en leert u hoe u een sport
kunt maken van bezuinigen. Met be-
sparen hoeft u uzelf niets tekort te
doen, besparen is niet moeilijk, bespa-
ren zet echt zoden aan de dijk en be-
sparen kan juist heel inspirerend en
avontuurlijk zijn. Elke euro kun je
maar 1 keer uitgeven, en het geld dat
u bezuinigt op zaken die voor u min-
der van belang zijn kunt u vervolgens
royaal besteden aan alles waar u meer
plezier aan beleeft.
U leert een goedwerkende administra-
tie op te zetten en een kloppende be-
groting te maken. Uw financiële za-
ken op orde brengen en zo nodig een
veilige buffer opbouwen zal u het pret-
tige gevoel bezorgen steeds over vol-
doende geld te kunnen beschikken.
U zult ruimte en rust gaan ervaren die
in deze hectische tijd weldadig aan zal
voelen.
Het zal eenvoudiger worden om die
beslissingen te nemen die bij uw situ-
atie passen. Als u meer plezier wilt be-
leven aan uw geld en de kracht van uw
creativiteit daarvoor in wilt leren zet-
ten, dan bent u van harte welkom om
mee te doen aan deze cursus.

De cursusgroep wordt met maximaal
6 deelnemers bewust klein gehouden
om een veilige sfeer te waarborgen
met veel persoonlijke aandacht.  De
cursus bestaat uit 6 lessen die steeds
om de 2 weken plaats hebben zodat u
alle gelegenheid heeft om met de
steeds wisselende huiswerkopdrach-
ten thuis aan de slag te gaan.
De cursustijden en data zullen in over-
leg worden vastgesteld, maar start in
april.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Jacquelien Koopman,
tel. 0575-513426, of haar website be-
zoeken: www.burobinnenkant.nl
Zie ook de advertentie.

Cursus 'thuis ruimte maken'
Soms kan de chaos in huis je flink boven het hoofd groeien. De papieren
stapelen zich op, er moeten nog jaren foto's worden ingeplakt, kasten en
kamers zijn overvol met spullen en in de garage of de schuur is al jaren
geen plek meer voor een fiets, laat staan een auto. Dan is de hoogste tijd
voor de frisse blik van een opruimcoach. Iemand die adviseert over een lo-
gische indeling in kast en archief, die helpt een beslissing te nemen over
wat weg kan en wat niet. Opruimen is bij veel mensen een sluitpost. Als je
het opruimen uitstelt, niet meer weet waar je moet beginnen en denkt: 'ik
word hier onrustig van!' , dan is een opruimcursus  een aanrader. Zo'n cur-
sus zal dit voorjaar weer worden aangeboden door Jacquelien Koopman.
"Door mee te doen met de cursus kunnen deelnemers weer aan de leuke
dingen in het leven toekomen. Een opgeruimd huis geeft immers een op-
geruimd hoofd".

Deze vertelling is gebaseerd op het
boek van Paolo Coelho, één van 's we-
relds meest gelezen schrijvers. Zijn
werken zijn vertaald in ruim 30 talen.
Een van zijn bekendste boeken is "De
Alchemist". Gery vertelt dit verhaal
met opzet op palmpasen om de bood-
schap en wijsheden die dit verhaal in
zich draagt. 

Wat hemzelf betreft heeft dit verhaal
hem een hernieuwde zienswijze op
het leven opgeleverd. Het verhaal gaat
over een Andalusische schaapsherder
die op zoek gaat naar zijn schat, die
volgens zijn dromen, begraven moet
liggen bij de piramiden van Egypte.
Hij wordt geholpen door de koning
van Salem en ontmoet op zijn reis een

kristalhandelaar, een Engelsman, een
mooi meisje in een oase en tenslotte
de alchemist.  Deze wijst hem de weg
naar de schat en leert hem de taal van
de wereld te verstaan. Het is een mooi
verhaal over de diepten van het hart,
waarin de laatste waarheden over ons-
zelf verscholen liggen. Een zoektocht
naar een legende zoals iedereen van
ons die heeft Het is een lange vertel-
ling waar je goed voor moet gaan zit-
ten. 

Het verhaal van de Alchemist wordt
vertelt/gespeelt op 4 april 's avonds en
5 april 's middags in Landgoed De Kra-
nenburg. Gastvrouw en gastheer Re-
nee en Albert- Jan Lubbers zullen u
met plezier ontvangen op hun boerde-
rij aan de Bergkappeweg 2 in Kranen-
burg (Vorden). Voor inlichtingen en re-
serveringen kunt u bellen naar 0575-
556216 of mailen naar dekranen-
burg@planet.nl

De Alchemist
Voor het derde jaar vertelt Gery
Groot Zwaaftink op landgoed De
Kranenburg te Vorden het verhaal
De Alchemist.

De colleges van B&W van acht Achter-
hoekse gemeenten hebben gisteren
positief besloten over dertien voorstel-
len uit het Aanvalsplan Achterhoek
Authentiek Anders om de regionale
economie te stimuleren. Een groot
deel van deze acties en projecten is ge-
richt op duurzaamheid. De gemeen-
ten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,
Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJssel-
streek, Montferland en Winterswijk
schaarden zich achter de acties uit het
Aanvalsplan. De gemeenten gaan ge-
zamenlijk een Duurzaam Onderne-

men Fonds (Groenfonds) opzetten. De
komende maanden overleggen ze over
de omvang en voeding van dit fonds.
Behalve de ‘groene’ activiteiten gaan
de gemeenten meewerken aan het ini-
tiatief van Bouwend Nederland om
het aanbestedingsbeleid te verbeteren
zodat lokale ondernemingen beter
kunnen meedingen. Ook werken de
gemeenten actief mee aan versnellen
van de uitvoering van (bouw)projecten
via de zogenaamde ‘Versnellingsta-
fels’, voor het eerst op 20 maart. Daar-
naast willen ze binnen twee jaar de ge-
hele regio hebben voorzien van glasve-
zel. 

Tenslotte gaan de gemeenten op voor-
stel van VNO-NCW Achterhoek hun re-
keningen aan bedrijven binnen veer-
tien dagen betalen, waarbij zij uit-
drukkelijk verlangen dat hun credi-
teuren op hun beurt hetzelfde doen
voor hun onderaannemers. De ge-
meenten denken met dit pakket maat-
regelen alles te doen wat in hun ver-
mogen ligt om de Achterhoekse on-
dernemers zo veel mogelijk te onder-
steunen in het economisch zware
weer.

Achterhoekse gemeenten
maken een ‘Green Deal’
De Achterhoekse gemeenten gaan
over op LED-straatverlichting en
een ‘groen’ wagenpark. Verder
gaan ze de mogelijkheden voor toe-
passing van zonne-energie en
kleinschalige biomassa onderzoe-
ken en bekijken ze hoe ze hun ge-
bouwen extra energiezuinig kun-
nen maken. De gemeenten slaan
hiermee twee vliegen in één klap.
Ze wakkeren de economische acti-
viteit aan en ze stimuleren het ge-
bruik van duurzame technieken
en processen die de economie ook
op de langere termijn stabiliseren.

Op dinsdag 31 maart organiseert
LTO Noord afdeling Bronckhorst in
samenwerking met agrarische Na-
tuurvereniging 't Onderholt een in-
formatieavond over faunaschade.
Om 20.00 uur in "Den Bremer", Zut-
phen Emmerikseweg 37, 7227 DG
Toldijk. Hierin zal het onderwerp
ganzen een belangrijke plaats inne-
men.

Voor deze avond zijn uitgenodigd
medewerkers van het Fauna Fonds
en van het taxatiebureau Overheul
Agro B.V. Zij zullen u op deze avond
informeren over de wijze van taxe-
ren en hoe het getaxeerde schadebe-
drag wordt vastgesteld. U kunt op
deze avond uw vragen stellen en op-
merkingen uiten met betrekking tot
dit belangrijke onderwerp.

Informatieavond over
Faunaschade
LTO Noord afdeling Bronckhorst en 't Onderholt

Op 4 oktober 1892 werd een vergade-
ring gehouden, waarin de reglemen-
ten vastgesteld werden voor de oprich-
ting van een Fanfarecorps. Het initia-
tief werd genomen door een achttal
enthousiaste muziekliefhebbers die
ook lid van de Jongelingsvereniging
Romeinen 1 vers 16a waren. Dit groep-
je muzikanten stond onder leiding
van meester H.H.J. van Rooijen, het
hoofd van de Christelijke school en
eerste voorzitter van de vereniging. Hij
bracht hen de grondbeginselen van de
muziek, voor zover dat nodig was, bij.
Er was een groepje ontstaan dat voor
hun plezier wekelijks bij elkaar kwam
om muziek te maken. Het vrijblijven-
de karakter van het eerste korps zal er
voor gezorgd hebben dat na verloop
van jaren toen men ouder werd en een
gezin stichtte er minder tijd overbleef
om gezamenlijk te spelen. Na verloop
van jaren zijn enkele leden afgehaakt
en kwam er te weinig aanwas, waar-
door van het samenspelen steeds min-
der terecht kwam. Dat was de reden

dat het fanfarekorps ophield te be-
staan. Zo’n 17 jaar later werden op-
nieuw stappen ondernomen om een
muziek vereniging op te richten. Op
18 februari 1909 kwam in een voor
mannen vreemde omgeving, het brei-
lokaal van de Christelijke School in
het Loo, de toen nog naamloze Chris-
telijke Muziekvereniging tot stand. De
naam van de vereniging kwam pas
een jaar later bij de eerste uitvoering
in het voorjaar van 1910. Op voorstel
van de toenmalige gemeentesecreta-
ris, de heer Witteveen, werd de nieu-
we vereniging naar de in 1909 geboren
kroonprinses Juliana vernoemd. In
1909 werd voor het eerst deelgenomen
aan een concours en wel in Doetin-
chem op de Kruisberg. Daar kon je

met paard en wagen naar toe. Pas in
1914 werd in Winterswijk op een con-
cours de derde prijs behaald. Al snel
was het korps het aangewezen gezel-
schap voor muzikale opluistering van
veel buurt- en schoolfeesten, zowel in
Zelhem als in de omgeving. In 1920
werd de fanfare omgezet naar een har-
monie gezelschap. In dat jaar is ook de
foto genomen tijdens het jaarlijkse
schoolfeest in het Pelikaansbos aan de
Halseweg. Door verschillende mensen
is vanaf de oprichting van Prinses Juli-
ana tot heden een grote&#8232;hoe-
veelheid krantenknipsels, foto's en ar-
tikelen bewaard en verza-
meld.&#8232;Al dat materiaal is bin-
nenkort terug te vinden op DVD plus
bijbehorend jubileumboek.

Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u ook een oude foto uit de ge-
meente Bronckhorst met een verhaal
beschikbaar stellen, stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem. E-mail: rdh@con-
tact.nl.

Rondom de Hessenweg (83)
De gemeente Bronckhorst kent een groot aantal muziek- en zangvereni-
gingen. De oudsten werden rond het jaar 1900 opgericht. Meestal waren
het schoolhoofden die daartoe het initiatief namen. De taakopvatting
van deze ‘bovenmeesters’ was blijkbaar dusdanig dat kunst en cultuur, in
de breedste zin van het woord, gestimuleerd werd. Eén van de in die peri-
ode ontstane verenigingen is de Christelijke Harmonie Prinses Juliana,
deze Zelhemse vereniging viert dit jaar haar 100 jarig jubileum.
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Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

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

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

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

  

U heeft al een A-merk combiketel compleet geplaatst v.a € 1.850,- 
 

Huren of leasen vanaf € 25,00 per maand: dat is nog geen € 1,- per dag! 

Unieke actie! 
Koop vóór  

30 april een  

nieuwe HR-ketel  

en ontvang  

een gratis  

klokthermostaat 

en 1e jaar onder-

houd 

Arendsen Installatietechniek maakt het nu 

extra aantrekkelijk om uw oude cv-ketel 

te vervangen.  

 

Bent u toe aan een nieuw CV- of 

warmwatertoestel, maar ziet u op 

tegen de kosten daarvan? Wij bieden 

u ook de mogelijkheid om te leasen of 

te huren. 

 

Bij lease ‘koopt’ u in een tijdsbestek van 

3 of 5 jaar een toestel. U betaalt maandelijks 

een vast, laag bedrag. Service en onderhoud zijn 

hierbij inbegrepen.  

Bij huur ‘leent’ u voor een periode van minimaal 12 jaar 

een toestel. U betaalt maandelijks een vast bedrag. 

Service en onderhoud zijn bij de huur inbegrepen. Het 

toestel wordt echter niet uw eigendom. 

 

Arendsen installatietechniek is 

aangesloten bij het landelijke 

netwerk van erkende GasNed-

Installateurs. Dit zijn stuk voor 

stuk ondernemingen die 

staan voor gedegen advies, 

vakmanschap en service. Zo 

kunnen onze klanten rekenen 

op 24-uursservice 7 dagen 

per week. 

Nijverheidsweg 2, 7255 RA Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 462 511
instal@arendsen-hengelo.nl • www.arendsen-hengelo.nl

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

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

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

Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles

• Vacustep

• Powerplate

• Zonnebankstudio

Specialist in het shapen van uw lichaam

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

Installatie-Badkamers-Tegels-Natuursteen-Sauna’s

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Open dag Golfclub ‘t ZelleOpen dag Golfclub ‘t Zelle

Eén van de mooiste en meest uitdagende 18-holes golfbaan in de Achterhoek!

Vierblokkenweg 1 Hengelo Gld

Kom op zaterdag 4 april naar golfbaan

‘t Zelle en maak kennis met de golfsport.

Met GRATIS GOLFCLINICS voor jong en oud!

Ook voor vrije golfers hebben we een

aantrekkelijk aanbod.

Meer weten? www.gczelle.nl

Zaterdag 4 april  12.00-17.00 uur

Cadeau-tip

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

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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Tijdens deze show is het bedrijf de ge-
hele dag geopend.
Voor iedere tuinbezitter is er een ge-
schikte maaier te vinden. Maar ook di-
verse andere tuinmachines zoals o.a.
heggenscharen, bosmaaiers, trim-
mers en kettingzagen. In het assorti-
ment gazonmaaiers vindt u modellen
voor iedere tuin en gebruiker.
Elke model is gemaakt om uw werk-
dag gemakkelijker te maken en een
fantastisch gazon op te leveren. Nieuw
in het assortiment zijn Sabo gazon-
maaiers. Deze maaiers staan onder
meer voor perfecte kwaliteit, voortref-
felijk vangen, lange levensduur en
eenvoudige bediening.

Verschillende demonstraties
Enkele tuinmachines kunnen gede-
monstreerd worden. Een unieke zaag-
/kloofcombinatie met 70 ton kloof-
kracht is aanwezig om zijn krachten
te laten zien. Deze machine is de eni-
ge in Nederland. Een boomverzorger
is aanwezig tijdens de show die u goed
kan informeren over o.a. het snoeien
en onderhoud van bomen. Houten
tuinmeubilair maakt hij ook, die heel
natuurlijk en mooi ogen in uw tuin.
Hiervan zijn er enkele te zien.

Gun uzelf een échte Husqvarna
Voor een gedegen en betrouwbaar ad-
vies kunt u het beste vertrouwen op
het vakmanschap van de Husqvarna
Tuin & Park specialist. Op basis van
uw voorkeuren en de eisen van uw ga-
zon adviseert hij u het maaisysteem
dat optimaal past bij uw situatie. En...
welke machine uit het uitgebreide as-
sortiment van werelds grootste kwali-
teits producent Husqvarna u ook
kiest; met de goede service en onder-
steuning van Rouwenhorst bent u ver-
zekerd van jarenlang maaiplezier.

Cursussen motorkettingzagen
Laat uw werkzaamheden uw keuze be-
palen. Of u nu beroepsmatig bomen
velt of gewoon brandhout zaagt, bij
Rouwenhorst vindt u de juiste zaag.
Voor mensen die meer willen weten
over het gebruik en onderhoud van
een motorkettingzaag, worden er bij
Rouwenhorst in het najaar weer cur-
sussen gegeven. Uit jarenlange erva-
ring is gebleken dat deze cursussen
zeer nuttig en leerzaam zijn om veilig
om te kunnen gaan met een motorket-
tingzaag. Opgave is mogelijk via tele-
foon, e-mail of u kunt ter plaatse een
inschrijfformulier ophalen. (Zie ver-
derop het telefoonnr. en e-mailadres).

Veiligheidskleding
Veiligheid is een belangrijk aspect bij
het gebruik van de diverse machines.
Daarom is er bij Rouwenhorst een rui-
me sortering van veiligheidsschoeisel,
-broeken, helmen en handschoenen te
verkrijgen.

Service aan huis
Voor kleine storingen en reparaties
hebben wij een compleet ingerichte
servicebus waarmee wij bij de klant de
storing ter plekke proberen op te los-
sen.

Verticuteermachines
Voor een goede beluchting en het ver-
wijderen van onkruid en mos is het
belangrijk het gras minimaal éénmaal
in het maaiseizoen te verticuteren.
Een verticuteermachine is bij Rouwen-
horst te huur en te koop.
Rouwenhorst bos- en tuinmachines,
Zwarteveenweg 1 te Barchem,
tel. 0573-258094, e-mail:
rouwenhorst-barchem@hetnet.nl
www.rouwenhorst-barchem.nl
Zie ook de advertentie.

Voorjaarsshow bij Rouwenhorst

Bos- en Tuinmachines

Een goede service, een gemoedelijke sfeer en klantvriendelijkheid staan
bij Rouwenhorst hoog in het vaandel. Door gespecialiseerde vakkennis en
jarenlange ervaring zijn ze in staat u een goed advies te geven en uw tuin-
machines, van welk merk dan ook, vakkundig te repareren en te onder-
houden. In het weekend van 28 en 29 maart is er een voorjaarsshow van
diverse tuinmachines bij Rouwenhorst bos- en tuinmachines aan de Zwar-
teveenweg 1 te Barchem.

Niet ver van de kerk ligt de pastoorswoning. 'De Wheme'

noemen de dorpelingen het kleine halfstenen huis. 

Het lijkt een kruising tussen een boerderij en een woonhuis

zoals je meer in een stad ziet. 

Pastoor Coenraed tho Venthe gaat Joost voor naar zijn

zitkamer. Die is lekker warm. Op een plank staan aan paar

boeken, heel bijzonder voor Roderlo. 

-- Kent U nog Hendrik van de Grote Haer? Joost knikt.

Natuurlijk kent hij de vriend van zijn broer Evert. -- Die

knappe kop zou toch gaan studeren aan de universiteit in

Leuven? De pastoor glimlacht. -- Maar voorlopig is hij nog

in de leer bij de monniken in Zutphen. De Predikheren

leren hem de geheimen van de wijsbegeerte. 

Joost kijkt de pastoor nieuwsgierig aan. Hoe weet de

pastoor dat? Die raadt Joosts gedachten. -- We schrijven

elkaar vaak brieven. Je moet maar gauw met hem praten.

-- U adviseert mij naar Zutphen te reizen? De pastoor knikt.

-- Jonker Joost, ik denk dat de sleutel tot de oplossing van

de raadselen van Roderlo ligt in het verleden van de

Kattenbelt. Joost kijkt peinzend naar buiten. -- Dan zal ik

hem opzoeken. Op de terugweg kan ik dan meteen langs

mijn zieke opa Berend op kasteel Hackfort.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Gedurende het hele jaar is in de 'Lage
Tuin' en de moestuin een steeds wisse-
lende combinatie van vaste planten,
klimplanten, heesters, vruchten en
groente te zien. De 'Wilde Tuin' staat
bekend om zijn bloei van rhododen-
drons en azalea's in mei; het seizoen
wordt in oktober afgesloten met een
verscheidenheid aan kleuren, van het
heldergeel van de tulpenboom tot het
scharlakenrood van de eik Quercus
coccinea. De 16 ha grote tuinen wor-
den door zichtassen en lanen verbon-
den met het 32 ha grote landschaps-

park. Het 300 ha grote landgoed is ei-
gendom van de familie sedert de 17de
eeuw, hetgeen continulteit in de tui-
nen waarborgt waarin een rust heerst
die elders in Nederland zelden voor-
komt. De invloeden uit Ierland en Ita-
lië gaan in de tuinen verrassend har-
monieus samen met het Achterhoek-
se coulissenlandschap.

Tuinrondleidingen vinden elke don-
derdag plaats vanaf 9 april De open
dagen in 2009 vinden plaats op za. 16
mei, zo. 17 mei en do. 21 mei (Hemel-

vaart) Vroege vaste planten en hees-
ters, lelietjes-van-dalen, dalkruid en
varens zo. 19 juli, zo. 26 juli en ma. 27
juli Borders, pergola en moestuin zo.
25 oktober De laatste rozenbloei tegen
de kleuren van de herfst

Vanaf de N319, bij km 16,7 tussen Vor-
den en Ruurlo, is de inrit aangegeven.
Honden worden niet toegelaten. Tij-
dens de open dagen zijn planten te
koop en worden er lichte maaltijden
geserveerd.  Voor meer inlichtingen en
een afspraak voor een speciale rondlei-
ding (evt. met lunch of thee) voor het
geval dat bezoekers met een groep bui-
ten de open dagen willen komen: tel.:
0573 451409, fax: 0575 556240, e-mail:
wiersse@xs4all.nl, website: www.de-
wiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse in de
Achterhoek de mooiste tuin van
Nederland

HET SEIZOEN 2009 begint op donderdagmorgen 9 april met een rondlei-
ding die bezoekers op die dag - en op de donderdagen erna op dezelfde
tijd - de kans biedt de opeenvolgende bloei van narcissen, lenteklokjes,
kievietsbloemen, erythronium, tulpen en andere verwilderde bollen te
bewonderen.

De Wiersse: 16 ha tuinen, vol verrassingen.

Het gaat om katten "met een gebruiks-
aanwijzing". Vaak zijn deze dieren op
campings, op bedrijfsterreinen of bij
boerderijen geboren en hebben in de
eerste levensperiode te weinig contact
met mensen gehad, waardoor ze
schuw gedrag vertonen. 

Via vangacties komen deze dieren in
het asiel terecht. Soms zijn ze te reso-
cialiseren, waardoor plaatsing bij een
nieuw baasje goed mogelijk is. Blijft
de kat in zijn gedrag echter schuw,

dan is het een stuk lastiger om her-
plaatsing te bewerkstelligen. 

Juist voor deze categorie katten zoekt
het dierenasiel in Klarenbeek specifie-
ke adressen, de zogenaamde 'buiten-
plaatsen'. Hierbij dient men te denken
aan maneges, boerderijen of anders-
zins locaties in het buitengebied. Met
toezicht en wat bijvoeren kunnen de-
ze "muizenvangers" qua karakter ge-
woon zichzelf zijn en krijgen ze op de-
ze manier een 2e kans. Bovendien zijn
ze gesteriliseerd of gecastreerd, zodat
ze niet voor nageslacht kunnen zor-
gen. Het dierenasiel trekt zich het lot
van deze dieren erg aan en om de
drempel zo laag mogelijk te houden
vraagt ze voor plaatsing van deze ver-
wilderde dieren geen geldbedrag. 

Wanneer mensen een "buitenplaats"
voor deze specifieke asielkatten willen
aanbieden, dan kan men contact op-
nemen met Diny te Velthuis tel 0575-
556668. Doet u mee? De katten kijken
er verlangend naar uit!

Gezocht: een nieuw thuis!
Dierenasiel de Kuipershoek van
Dierenbescherming OverGelder is
op zoek naar zogenaamde "buiten-
plaatsen" voor katten. Het asiel
krijgt jaarlijks honderden katten
binnen, waaronder ook verwilder-
de en/of angstige katten. Voor deze
katten is het bijna onmogelijk om
een nieuw baasje te vinden. Om te
voorkomen dat dergelijke katten
de rest van hun leven in het asiel
moeten slijten, zoeken we voor hen
een geschikte buitenplek.
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Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

TECHNISCH ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER DOETINCHEM

Bedrijfsprofiel  
Voor een bedrijf in de omgeving van
Doetinchem zijn op zoek naar een
Technisch Administratief Medewerker. 

Functie omschrijving 
Administratieve werkzaamheden
(dat entry, uren staten verwerken en
afrekenstaten maken)
Aannemen telefoon
Ondersteunend werk voor uitvoerders

Functie criteria   
- Technische opleiding bij voorkeur

richting  gas/water/electrisch
- Goed met Word en Excel kunnen werken
- Stressbestendig
- Kennis van ERP software.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten

Netwerkweg 5, 7251 KV Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

(AANKOMEND) CALCULATOR/WERKVOORBEREIDER
DOETINCHEM

Werkzaamheden
Het is uw taak om de wensen van de klant en eisen uit het bestek te
vertalen naar een scherpe calculatie en een juiste werkvoorbereiding.
U organiseert de werken zodanig dat de uitvoerders en projectleiders
effectief aan de slag kunnen.
Functie eisen
Een flexibele, nuchtere en enthousiaste instelling. U bent in het bezit
van een MTS- of HTS-diploma. U hebt bij voorkeur kennis van RAW,
ARW, UAR en STABU. Uiteraard kunt u overweg met Word, Excel en
calculatie programma’s.

LEERLING BEDRIJFSWAGENMONTEUR DOETINCHEM

Werkzaamheden
Een baan waarbij je wordt opgeleid voor het verrichten van reparatie-
en onderhoudswerkzaamheden aan bedrijfswagens en opbouw, het
keuren van bedrijfswagens.
Functie-eisen
Een medewerker die opgeleid wil worden tot vakvolwassen
bedrijfswagenmonteur, 
op basis van een leerwerkovereenkomst. 
Daarnaast zul je waar nodig gerichte opleidingen volgen, zoals o.a.
APK 1 en 2 keuringsbevoegheid, certificaat tacho, rijbewijs B/C/E en
chauffeursdiploma.
De kosten van de opleidingen zijn voor rekening van het  bedrijf.

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR DOETINCHEM

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

Functie-eisen
- MTS of HTS, richting werktuigbouw 
- enige jaren relevante ervaring, bij voorkeur in machinebouw 
- beheersing van 3D-CAD (One Space Designer en/of Solid Works) 
- kennis van productie-technieken 
- pragmatisch, creatief en in staat de grote lijnen te overzien 
- communicatief vaardig 
- beheersing van de Engelse en Duitse taal

MONTEUR E&I DOETINCHEM

Functie omschrijving 
Je voert op locatie zelfstandig of in projectteamverband
elektrotechnische montage- en onderhoudswerkzaamheden uit aan
elektrotechnische en/of meet- en regeltechnische installaties. Je
bent mede verantwoordelijk voor de veiligheid. 

functie criteria   
MBO
Elektrotechniek 
1 - 5 jaar werkervaring 
Zowel monteurs met minder werkervaring als meer ervaren
monteurs zijn welkom te solliciteren. Ook leer-werkplaatsen mogelijk
(bbl) en stages (bol). Technische opleidng, zoals bijvoorbeeld
Electromonteur, MBI, EMBI, MTS(+) en dergelijke. Je hebt ervaring
bij industriële klanten. Je bent bereid te reizen en, indien het
voorkomt, zijn onregelmatige werktijden geen bezwaar. Je bent in
het bezit van het diploma VCA of bereid deze direct te behalen. Je
bent gemotiveerd om eventueel aanvullende opleidingen te volgen.

CHAUFFEUR/BELADER (PARTTIME/FULLTIME)

Werkzaamheden
Voor het bezorgen van goederen.

Functie-eisen
- In bezit van CCVB (Chauffeursdiploma)
- Representatief
- Klantvriendelijk

WERKPLAATSCHEF ACHTERHOEK

functie omschrijving 
Als werkplaatschef ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken in de werkplaats. Jij draagt zorg voor dat de klanten weer
veilig de weg op kunnen. Jij bent samen met de monteurs
verantwoordelijk voor het op een klantvriendelijke wijze zorgvuldig
repareren en vervangen van onderdelen van auto's. Naast het
meewerken in de werkplaats stuur je direct de monteurs aan zodat
zij hun taak optimaal kunnen vervullen. Jouw expertise weet je over
te dragen aan de (leerling) monteurs. Je bewaakt de kwaliteit en
voortgang van alle werkzaamheden in de werkplaats. Om dit te doen
geef je dagelijks sturing aan een team van monteurs. 

functie criteria   
Minimale eisen aan opleiding en werkervaring;
MBO+ of HBO werk- en denkniveau
Opleiding MTS of HTS autotechniek
Minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie is een
vereiste.

Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

Wensink Ruurlo BV

Voor ons bedrijf zijn we op zoek naar een

Konstruktie-bankwerker voor 
produktie- en montagewerkzaamheden

Wat wij bieden:

Afwisselende werkzaamheden in een modern bedrijf met

een brede klantenkring en een passende beloning overeen-

komstig de werkzaamheden.

Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:

Wensink Ruurlo BV

Haarweg 3

7261 LE  RUURLO

of: info@wensink-ruurlo.nl

Wegens vertrek van een assistente is er een 
vacature ontstaan voor een

Tandartsassistente (-plus)
minimaal 28 uur per week

Naast het assisteren van de tandarts zijn er 
ruime mogelijkheden om door te groeien naar 
zelfstandige werkzaamheden. 
Heb je belangstelling? Reageer dan vóór 10 april
door je sollicitatiebrief mét CV te sturen aan:

Tandartspraktijk Polman
Francois Ballochilaan 83a
7242 AS  Lochem
vacature@tandartspraktijkpolman.nl

Tandartspraktijk

B Polman

Vredenseweg 150
7113 AE Winterswijk-Hexel

telefoon 0543-562525

Ter versterking van ons enthousiaste team bij de horecagelegenheid op Golfbaan
'De Voortwisch' in Winterswijk zijn wij opzoek naar:

Medewerker bediening
- parttime -

In deze leuke parttime functie draai je mee in de bediening én keuken. Voor deze
afwisselende baan zoeken we een persoon die zelfstandig, sociaal vaardig en
natuurlijk representatief is. Omdat wij met een klein team werken is een flexibele
instelling onmisbaar. Ervaring in de bediening is een must, ervaring in de keuken
een pré.

Wat houdt het in? 
- 20 tot 24 uur per week
- goede arbeidsvoorwaarden en salaris volgens de horeca CAO
- werken in een leuk team, afwisselende werkzaamheden
- werkdagen en tijden in goed overleg bespreekbaar, echter weekenden en

avonden zijn niet te vermijden.

Weekend/vakantiekracht

Voor de weekenden en vakanties zijn wij op zoek naar een gemotiveerde enthousi-
aste medewerker in de bediening. Lijkt het jou leuk een centje bij te verdienen in
de horeca? Ben je sociaal vaardig, representatief en flexibel, dan is dit de uitda-
ging voor jou! Minimum leeftijd 17 jaar.

Hoe moet ik reageren?
Je sollicitatie met C.V. kan naar Anoek van Leeuwen, via e-mailadres
horeca@golfclubwinterswijk.nl of bel naar 06-28070957 / 0543-562525.



HENGELO GLD vr.pr. q 219.000,- k.k

Kervelseweg 11a - Op mooie locatie, nabij dorps-
centrum gelegen, HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS
met garage en flinke tuin. Bouwjaar 1967.
Aanbouw uit 1981. Inhoud ± 370 m³. Perceels-
oppervlakte 362 m². Diepe achtertuin op het zuiden.

HENGELO GLD vr.pr. q 235.000,- k.k

Spalstraat 45a - In de sfeervolle kern van het dorp
gelegen, een in 2005/2006 gebouwd 3-KAMER APPAR-
TEMENT op de 1e verdieping met royaal balkon,
berging en parkeerplaats. Het appartement maakt
onderdeel uit van een kleinschalig appartementen-
complex (6 appartementen) ’t Averenck. Voorzien van
liftinstallatie.

BAAK vr.pr. q 329.000,- k.k

Zutphen Emmerikseweg 85 - WOONBOERDERIJ
met schuren, erf, tuin en weiland. In het buiten-
gebied gelegen kleine woonboerderij. Perceelsopper-
vlakte ± 5000 m². Inhoud woonhuis ± 425 m³.
Oorspronkelijk 19e eeuw bouwwerk; in 1981 groten-
deels vernieuwd. Gevels deels in spouw. Aankoop
met meer grond tot in totaal 19980 m² mogelijk.

HENGELO GLD vr.pr. q 625.000,- k.k

Antinkweg 1-1a - Op mooie locatie gelegen nabij
uitgestrekt natuurgebied landgoed ’t Zand, een VRIJ-
STAANDE WOONBOERDERIJ, geschikt voor bewoning
door 2 gezinnen. Perceelsoppervlakte 8.675 m².
Inhoud ± 810 m³. Bouwjaar voorhuis ± 1957, achter-
huis 1980. Aangrenzend weiland en boomgaard.
Nabij golfcourse ´t Zelle gelegen.

HENGELO GLD vr.pr. q 265.000,- k.k

Middenweg 34 - In een ruim opgezette woonwijk
gelegen, een keurig onderhouden HELFT VAN EEN
DUBBEL WOONHUIS met aangebouwde garage en
fraaie diepe achtertuin met vijverpartij en diverse
terrassen. Perceelsoppervlakte 334 m². Inhoud
± 350 m³. Bouwjaar 1996.

HENGELO GLD vr.pr. q 349.000,- k.k

Steenderenseweg 10-10a - In het buitengebied
gelegen met weids uitzicht, een VRIJSTAAND WOON-
HUIS met stenen garage, fietsenberging, tuinhuis en
weiland. Bouwjaar circa 1954. Inhoud circa 540 m³.
Perceelsoppervlakte 1.795 m². Eventueel met meer
grond te koop.

DOETINCHEM vr.pr. q 298.500,- k.k

Dennenweg 3 - VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW
met houten garage. Bouwjaar 1988. Inhoud ± 360 m³.
Perceelsoppervlakte 396 m². Op 1e verdieping één
kamer en royale zolderberging. Woonkamer en
keuken voorzien van kurkvloer. Verwarming middels
CV-gas (ketel 2001). Ideale seniorenwoning.

HENGELO GLD vr.pr. q 265.000,- k.k

Berkenlaan 5 - Op een mooie locatie, met vrij
uitzicht aan de voorzijde en nabij het buitengebied
gelegen, een goed onderhouden HELFT VAN EEN
DUBBEL WOONHUIS met aangebouwde garage,
carport en ruime tuin met tuinhuis (2005). Bouwjaar
1986. Inhoud ± 315 m³, excl. garage.
Perceelsoppervlakte 304 m². Royale, veel privacy
biedende zonnige achtertuin op het zuidoosten.

HENGELO GLD vr.pr. q 199.000,- k.k

Hengelo Gld, Raadhuisstraat 43a - In centrum
nabij alle voorzieningen gelegen, 3- KAMER APPAR-
TEMENT met dakterras (16 m²) en buitenberging.
Bouwjaar ± 2005. Woonoppervlakte ± 80 m².
Ruim dakterras op zuiden. Keuken voorzien van
inbouwapparatuur (o.a. koelkast, gaskookplaat,
vaatwasser en combimagnetron).

KEIJENBORG vr.pr. q 349.000,- k.k

Hengelosestraat 18 - Aan de rand van het dorp
gelegen, royaal HALFVRIJSTAANDE WONING met
garage, rietgedekt terras en ruime tuin. Perceels-
oppervlakte 1006 m². Bouwjaar 1965. Badkamer
vernieuwd in 2003. Fraaie keuken voorzien van
inbouwapparatuur. Verwarming middels CV-gas.
Vrijstaande stenen garage met berging. De woning
is zeer goed onderhouden.

DOETINCHEM vr.pr. q 350.000,- k.k

Zuivelweg 52 - Royaal HELFT VAN DUBBEL
WOONHUIS met garage. Op mooie locatie gelegen,
recent uitgebouwde woning met 25 m¹ diepe tuin op
het westen. Perceelsoppervlakte maar liefst 461 m².
Inhoud ± 455 m³. Bouwjaar 1973. Ruime garage
met oprit voor meerdere auto’s. Gelegen aan de
rand van de stad, nabij natuurgebied De Zumpe en
de Slangenburg.

HENGELO GLD v.a. q 299.000,- v.o.n.

Hengelo Gld, Kerkstraat 14 en 40 - Op een
prachtige locatie in het centrum van het dorp gele-
gen, 3-KAMER APPARTEMENT met balkon (10 m²) op
de 1e verdieping en een PENTHOUSE met dakterras
(40 m²) op de 3e verdieping. Eigen parkeerplaats en
berging in kelder. Gebouwd onder GIW-garantie.
Geen bouwrente. Sleutel op kantoor aanwezig.
Kerkstraat 14; Koopsom €299.000,- v.o.n.
Kerkstraat 40; Koopsom €340.000,- v.o.n.

HENGELO GLD vr.pr. q 539.000,- k.k

Scharfdijk 4 - In de prachtige omgeving van land-
goed “’t Zelle” ligt verscholen in het groen deze
ruime woonboerderij met bijgebouwen. Het beschut-
te erf is omzoomd door zeer gevarieerde opgaande
beplanting, overgaand in een bosperceel, alsmede
een perceeltje weiland. Inhoud ± 625 m³. Perceels-
oppervlakte 6955 m².

KEIJENBORG vr.pr. q 299.000,- k.k

Pastoor Thuisstraat 8A - Uitgebouwde VRIJ-
STAANDE WONING met garage en aangebouwde
houten bergingen, gelegen in een rustige straat.
Perceelsoppervlakte 365 m². Inhoud ± 380 m³.
Bouwjaar 1960. Woning is zowel op de begane
grond als op de 1e verdieping uitgebouwd.

BAAK vr.pr. q 475.000,- k.k

Wolfsstraat 6 - In een landelijke omgeving
gelegen, een keurig onderhouden VRIJSTAANDE
WONING met aangebouwde schuur (voormalige
boerderijwoning), garage, kippenschuur en weiland.
Perceelsoppervlakte 1.92.10 ha. Inhoud 465 m³.
Bouwjaar 1972. Gunstig gelegen ten opzichte van
ontsluitingswegen. Eventueel met minder grond
te koop.

HALLE vr.pr. q 377.500,- k.k

Varsseveldseweg 3 - In het buitengebied gelegen,
HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met diverse bijge-
bouwen, tuin en weiland. Inhoud ca. 575 m³.
Perceelsopp. 1.13.80 ha. Gunstig gelegen t.o.v.
uitvalswegen. Bijgebouwen bestaande uit 2 stenen
schuren waarvan één met afmeting 20x6 m¹ en een
kippenschuur. Aantal kamers 6 waarvan 3 slaap-
kamers.
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D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T
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KEIJENBORG vr.pr. q 298.500,- k.k

Pastoor Thuisstraat 12 - In dorpskern gelegen,
KARAKTERISTIEK VRIJSTAAND WOONHUIS met royale
schuur (15x7), tuin en extra toegang aan de achter-
zijde. De woning heeft zowel op de begane grond als
op de 1e verdieping een badkamer. Bouwjaar 1936.
Inhoud 550 m³. Perceelsoppervlakte 876 m².
Aantal kamers 6 waarvan 4 slaapkamer.

VARSSEVELD vr.pr. q 143.500,- k.k

Burg. van de Zandestraat 12 - Op goede locatie
in het centrum gelegen, prima onderhouden APPAR-
TEMENT op de 1e verdieping met berging in het
souterrain. Bouwjaar 1974, gemoderniseerd in 2001.
Keuken voorzien van inbouwapparatuur. Royale
slaapkamer met kastenwand. Ideaal appartement
voor 1 of 2 persoonshuishouden. Koopsubsidie
mogelijk.

ZELHEM vr.pr. q 424.500,- k.k

De Savorin Lohmanstraat 18 - Op goede locatie
gelegen, ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS met
garage, berging en fraai aangelegde tuin. Bouwjaar
1960. Inhoud ± 610 m³. Perceelsoppervlakte 600 m².
Lichte keuken met diverse inbouwapparatuur (2005).
Plat dak vernieuwd in 2004. Mogelijkheid voor
kantoor aan huis.

KEIJENBORG vr.pr. q 595.000,- k.k

Pastoor Thuisstraat 13 - Goed onderhouden,
ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS met garage/ schuur,
tuinhuis en grote, diepe, veel privacy biedende tuin.
Perceelsoppervlakte 1620 m². Inhoud 840 m³.
Bouwjaar 1964. Naast wonen is er thans mogelijkheid
voor bed en breakfast. Alle slaapkamers v.v. vaste
wastafel en ingebouwde kasten. Aan de buitenzijde
ziet u niet welke ruimte deze woning biedt!

VORDEN vr.pr. q 314.000,- k.k

Hoetinkhof 102 - Tegenover een plantsoen gele-
gen, op rustige locatie, een ZEER ROYAAL UITGE-
BOUWD HELFT VAN EEN DUBBEL WOONHUIS met
aangebouwde ruime garage (4 meter x 7 meter),
schuur en tuin op zuidwesten. Perceelsoppervlakte
352 m². Inhoud ± 465 m³ exclusief garage.
Bouwjaar ± 1983. Uitbouw 2000.

ZELHEM vr.pr. q 497.500,- k.k

Gerard Doustraat 6 - Ruime VRIJSTAANDE SEMI-
BUNGALOW met vrijstaande garage op royale kavel.
Gelegen in rustige woonwijk. Woning is recent
grotendeels gemoderniseerd. Op begane grond is
zowel slaapkamer als hobbyruimte aanwezig.
Garage is voorzien van bergzolder en verwarming.
Perceelsoppervlakte ± 630 m². Inh. ± 580 m³.
Bouwjaar 1975. Aantal kamers 6 waarvan 5 slaap-
kamers.

KEIJENBORG vr.pr. q 415.000,- k.k

Uilenesterstraat 15 - Aan rustige straat in het bui-
tengebied gelegen, goed onderhouden VRIJSTAANDE
SEMI-BUNGALOW met bijgebouwen op ruim perceel.
Perceelsoppervlakte ca. 2.400 m². Bouwjaar 1973.
Bijgebouwen bestaande uit stenen garage, kleine kap-
loods en houten berging. Achter en voorzijde vrij uit-
zicht over landerijen. Eventueel aansluitend meer grond
bij te kopen. Aantal kamers 4 waarvan 3 slaapkamers.

VORDEN vr.pr. q 425.000,- k.k

Dorpsstraat 32-32a - WINKELPAND MET WOON-
HUIS en ruime schuur. Gebouw is gesplitst in 2 appar-
tementsrechten en wordt in zijn totaliteit aangebo-
den. Winkelruimte wordt niet separaat verkocht.
Woonhuis kan wel separaat gekocht worden. Inhoud
woonhuis ± 750 m³, excl. schuur. Collegiale verkoop
met Van Zeeburg Makelaardij te Vorden.
Vr.pr. woonhuis €299.000,- k.k.
Vr.pr. winkelruimte en woonhuis €425.000,- k.k.

ZELHEM vr.pr. q 359.000,- k.k

Mimosaweg 12 - Aan rustige, groene straat gele-
gen, BUNGALOW met vrijstaande garage en besloten
tuin. Bouwjaar 1965. Perceelsoppervlakte 698 m².
Badkamer (2005)voorzien van vloerverwarming.
Kelder bereikbaar vanaf de buitenzijde. Stenen
garage in spouw, gebouwd in 1999. Aan de rand van
het dorp gelegen, nabij buitengebied. Buitenschilder-
werk 2006. Aantal kamers 5 waarvan 3 slaapkamers.

LOCHEM vr.pr. q 549.500,- v.o.n.

Daslook (kavel 5) - In een mooie en groene om-
geving is in een kleinschalig royaal opgezet plan
(6 woningen) nog één VRIJSTAANDE VILLA te koop.
Bouwjaar 2008. Perceelsoppervlakte ± 675 m².
Inhoud 655 m³. Levensloopbestendig door slaap- en
badkamer op begane grond. Duurzaam ontwerp en
materiaaltoepassingen. Eigen inbreng in afwerking
mogelijk. Speciale aktie tijdens open dag.

ZELHEM vr.pr. q 185.000,- k.k

Achter de Hoven 3 - In het centrum gelegen op
de 1e verdieping een 3-KAMER APPARTEMENT met
berging op de begane grond. Woonoppervlakte
± 90 m². Bouwjaar 1994. Appartement in een klein-
schalig gebouw. Balkon op het zuiden. Voldoende
parkeerruimte in nabije omgeving. Servicekosten
€80,- per maand.

ZELHEM vr.pr. q 349.500,- k.k

Vincent van Goghstraat 66 - ROYAAL VRIJ-
STAAND WOONHUIS met geschakelde garage op
prachtige locatie. Voorzien van woonkeuken met
diverse inbouwapparatuur. Bouwjaar ± 1977. Inhoud
610 m³ inclusief garage. Perceelsoppervlakte 570 m².
Woonkamer met open haard. Voorzien van dak- en
muurisolatie, alsmede gedeeltelijk dubbelglas.
Prachtige locatie gelegen tegenover plantsoen.
Energiezuinige woning; EPA C-certificaat.
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