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‘Mijn ‘slof’ moet een ouderwetse
dorpskroeg in Vorden worden’, zo zegt
Roelien die hoopt dat velen regelma-
tig naar het ‘bruine café‘ in de Dorps-
straat zullen ‘sloffen’, naar de plek
waar vroeger de schoenenzaak van
Jansen stond. Later werd dat pand af-
gebroken om plaats te maken voor het
‘ Pantoffeltje’, zoals menigeen zich on-
getwijfeld nog zal herinneren. Wel, de
verdere geschiedenis is bekend, het
Pantoffeltje heeft inmiddels plaats ge-
maakt voor de huidige Aldi super-
markt.

‘Het voorste gedeelte van de Pantoffel,
zeg maar het café- gedeelte bleef staan
en werd aangekocht door Wouter Sie-
mes van Euro Planit. Deze heeft daar
een tijdlang kantoor gehouden. Toen
Siemes op het industrieterrein een

nieuw pand betrok, bleef het oude
pand aan de Dorpsstraat een tijdlang
leeg staan. Op gegeven moment heeft
Wouter toen contact gezocht met de
Grolsch en gevraagd of zei niet ie-
mand wisten die hier een horeca wil-
de beginnen. En zo kwamen ze bij mij
terecht’, zo vertelt Roelien Hilbolling.
‘Dat men mij benaderde was op zich
niet zo vreemd want ik ben al vanaf
1997 exploitant van het sportcafé in
sporthal ’t Jebbink. Bij de Grolsch we-
ten ze hoe ik in elkaar steek en hoe ik
werk. Dus heb ik ‘ja’ gezegd.

Over de naam hoefde ik, gezien het
verleden van de plek, niet lang na te
denken. Eerst speelde nog door mijn
hoofd om het ‘De Slof en De Slipper’ te
noemen, uiteindelijk toch maar geko-
zen voor de naam ‘De Slof ‘, dus hoop

ik maar dat de mensen mij hier weten
te vinden’, zo zegt Roelien lachend.
Zegt ze verder: ‘ Het lijkt mij een hele
uitdaging om deze kroeg te gaan run-
nen. Ik loop al vanaf mijn 16e met
plannen rond voor een eigen café. Ge-
zien mijn huidige leeftijd van 43 zie ik
deze baan als iets voor mijn ‘derde
jeugd’. Het wordt een dorpskroeg met
een laagdrempelig karakter, waar ie-
dereen zomaar naar binnen kan stap-
pen voor een drankje en/of hapje, of
gewoon om een kopje koffie te drin-
ken en om hier een paar gezellige uur-
tjes door te brengen. Jong en oud, het
maakt niet uit. Een precieze doel-
groep aangeven kan en wil ik niet, ie-
dereen moet zich hier happy voelen.

Ik ben inmiddels op zoek naar een as-
sistent (e) , een jong dynamisch meisje
of jongen die bij mij past. Ook is er
plek voor een assistent- kok’, zo zegt
Roelien Hilbolling. Wat betreft het
‘hapje’ ligt het in de bedoeling dat de
bezoekers van ‘De Slof’ de keuze heb-
ben uit een zestal hoofdgerechten
(plate-service ). Verder broodjes, borrel-
bittergarnituur, saté, noem maar op’,
zo zegt Roelien. Overigens reiken haar
ideeën over het runnen van ‘De Slof’
nog verder. ‘ Natuurlijk moet er wat le-
ven in de brouwerij komen. Ik moet
het allemaal nog nader uitwerken,
maar ik denk er bijvoorbeeld aan om
regelmatig op de zondagochtend of de
zondagmiddag wat muzikale activitei-
ten te organiseren. Wel muziek wat ie-
dereen leuk vindt, gewoon om het
hier nog gezelliger te maken’, zo zegt
ze.

De nieuwe dorpskroeg ‘De Slof’ heeft
exclusief de keuken, toiletten, garde-
robe, een oppervlakte van bijna 100
vierkante meter. Roelien verwacht dat
ze de zaak in het weekend van 24/25
april kan openen. Het sportcafé in de
sporthal blijft ze ook exploiteren. Roe-
lien: ‘Over een maand of twee zijn
daar de activiteiten wat betreft dit sei-
zoen voorbij. In de zomermaanden is
er niets te doen. In september begint
het pas weer te ‘lopen’. Voldoende tijd
voor mij om te bekijken hoe ik mijn
tijd in de toekomst zal gaan indelen. 

Overigens blijven mijn huidige mede-
werkers sowieso in het sportcafé wer-
ken’, aldus Roelien Hilbolling.

Een nieuwe dorpskroeg in Vorden

Even 'sloffen' naar 'De Slof' !

Welke sportliefhebber kent niet het Feyenoord- lied ‘Hand- in- hand kame-
raden’ of het Amsterdamse lied ‘Op een slof en een oude voetbalschoen
wordt Ajax kampioen’. Roelien Hilbolling heeft er geen enkel bezwaar te-
gen dat deze ‘volksliederen’ in de toekomst ook door het etablissement
‘De Slof’ zullen galmen.

Roelien: De Slof moet dorpskroeg worden

Het thema van deze avond zal dit jaar
zijn: Amerika. Nou daar kun je wel het
nodige bij verzinnen. Ontdekking
door Columbus, Indianen, Cowboys,
de oorlog tussen Noord en Zuid met
de slavernij. En natuurlijk heeft Ame-
rika ook de nodige beroemdheden
voorgebracht in muziek en andere za-
ken. Wat dacht je van Elvis Presley en
Michael Jackson, de eerste landing op
de maan met de Apollo. 
Wat de laatste tijd veel in het nieuws
is, is natuurlijk de verkiezingsstrijd
tussen Clinton en Obama. Een thema

waarin je muzikaal veel afwisseling
kunt vinden. Stukken van muzikale
grootheden zoals A. Reed en G.
Gershwin zullen ten gehore gebracht
worden. Het harmonie orkest, onder
leiding van Jacob Jansen, zal dan ook
een zeer afwisselend programma la-
ten horen. Ook hebben de diverse ma-
jorette groepen weer leuke showtjes
in elkaar weten te zetten. Ze staan on-
der leiding van Irma te Brake. 

Het beloofd weer een leuke, afwisse-
lende avond te worden. Zin om een
avond van muziek te gaan genieten
kom dan zaterdag 29 maart a.s. luiste-
ren naar het voorjaarsconcert om
20.00 uur. Toegang is gratis. Zaal open
om 19.30 uur.

Voorjaarsconcert Sursum
Corda Vorden 2008
Op zaterdag 29 maart zal Chr. Mu-
ziekvereniging Sursum Corda Vor-
den haar jaarlijkse voorjaarscon-
cert houden in het Dorpscentrum.

Dit boek is gebaseerd op de jeugdher-
inneringen van haar vader Frank Let-

terie. Diens vader Martinus Letterie
werd in de oorlog in opdracht van de
bezetters opgepakt, waarna Frank Let-
terie zich als oudste van de drie kinde-
ren verantwoordelijk voelde voor het
vaderloze gezin. De lezing op zondag
30 maart begint om 15.00 uur. Ieder-
een is welkom, de toegang is gratis.

Overigens zal het boek ‘Oorlog zonder
vader’, op vrijdagmiddag 28 maart
door Martine Letterie aan haar vader
Frank Letterie worden overhandigd.
Dat gebeurt die middag om 14.00 uur
in Gedenkplaats Kamp Amersfoort.
Juist op die plek omdat de grootvader
van Martine daar gevangene was.

In kasteel Hackfort

Lezing Martine Letterie
Martine Letterie zal zondagmid-
dag 30 maart in Kasteel Hackfort
een presentatie houden over het
door haar geschreven boek ‘Oorlog
zonder vader’.

Kom op woensdag 2 april tussen 13
en 16 uur kijken en ervaar een mid-
dag op onze iederwijsschool De Pa-
radox in Vorden, waar kinderen
nog kind mogen zijn en ze hun ei-
gen leren vormgeven. 

Er zijn die middag diverse activiteiten,
zoals schminken, koekjes bakken,
proefjes doen. Ook is er een videopre-
sentatie. Meer informatie op de site
www.schooldeparadox.nl

Kijken op School De Paradox

Het onlangs opgerichte Cultuurfonds
Vorden blikt zeer tevreden terug op
het door haar eerste georganiseerde
evenement, de jazzmiddag bij Bakker.
Het was die zondagmiddag gezellig
druk in het café- gedeelte. De muzi-
kanten waren zeer op dreef. Pianist
Hans Kwakkermaat speelde erg inspi-
rerend. Zangeres Colette Wickenha-
gen wist het publiek met haar warme
stem eveneens te boeien. Verder was
er die middag een succesvol gastoptre-
den van de Vordense Nathaly Mascle.
In zijn dankwoord prees voorzitter
Wim Polman de musici en bood hij
Colette een bloemetje aan. Het Cul-
tuurfonds is voornemens om later in
het jaar opnieuw een dergelijke mid-
dag te organiseren, maar eerst gaat
men zich voorbereiden op het Kunst-
weekend Vorden dat op 6 en 7 septem-
ber zal worden gehouden.

Jazzmiddag Cultuurfonds

Alleen deze week:

Dikke vleesribben, 500 gram € 1.45
Grote bloemkool € 0.99
Gratis Mystery Knikker van het huis Anubis

bij Plus Raket ijsjes € 1.99
Deze week speciaal voor u!
Alleen bij:

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

Raadhuisstraat 22
7251 AB  Vorden
0575 - 553100

Denk aan Nijn bij de Bruna

Woensdag 26 maart 13.00-17.00 uur



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

telefoon 0314-621364. Vestigingen in: 
Zelhem - Westervoort - Arnhem.

�Afslanken zonder roof-
bouw. Herbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

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

Dagmenu’s
26 maart t/m 1 april 2008 

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

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

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

Woensdag 26 maart  
Minestronesoep/Boeuf Bourgignon in saus met pasta
en groente.

Donderdag 27 maart 
Kipfilet in zoetzure saus met rijst en rauwkostsalade/
tiramisu met slagroom.

Vrijdag 28 maart 
Mosterdsoep/ Weense vis met saus ravigotte, aardap-
pelsalade en groente. 

Zaterdag 29 maart
Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en
groente/ ijs met slagroom (alleen afhalen).

Maandag 31 maart Gesloten.

Dinsdag 1 april 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/IJs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

�MMaandag 31 maart tussen
9.00-10.00 en tussen 18.30-
19.30 worden er weer num-
mers (à € 1,50) verkocht voor
de kinderkledingbeurs in het
Nutsgebouw, Breegraven1,
Warnsveld. Beurs: vrijdag 4
april tussen 19.00-21.00 en
zaterdag 5 april tussen 9.30-
11.30 u. Voor meer info:
524121, 522796.

�GGevraagd in Warnsveld: Ie-
mand die mijn tuin kan onder-
houden. Tel. 0575 - 525124.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 30  maart 10.00 uur ds. M. Benard uit Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30  maart 10.00 uur drs. J. Tiggelaar, Hasselt

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30  maart 10.00 uur Hr. C. Bochanen, Dieren.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 30  maart 10.00 uur Woord en communieviering,
Gospelkoor.

R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 29 maart 17.00 uur Eucharistieviering herenkoor.
Zondag 30 maart 10.00 uur Woord- en communieviering
dameskoor.

Tandarts
29/30 maart J.J. de Kruif, Vorden, tel 0575  55 33 72
Spreekuur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een
‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnum-
mer 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 zieken-
huis 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: Bewa-
king (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 03 39. 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, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; infovor-
den@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; don-
derdag: 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. Dierenambulan-
ce, Doetinchem (06) 53 680 578.

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Steden-
driehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur el-
ke 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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT,        32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�Parttime/fulltime werk:
www.baanvanuithuis.nl

�Mensen in nood. Kleding-
actie. Uw kleding, meer dan
goed! Kledinginzameling za-
terdag 29 maart a.s. van
10.00 tot 12.00 uur Christus
Koningkerk te Vorden en
H.Antonius van Paduakerk te
Kranenburg.

�Kimmie Rhodes Trio Erve
Kots, Lievelde Vr. 4 april-
20.30 u € 15,00 - 0544
373701/ 0575 518990.

�UW TUIN LATEN PLOE-
GEN OF FREZEN?????
TEL:0628162335

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

Huidverzorgings-
producten op basis
van pure Aloë vera.

Jannie Nijkamp
Warnsveld

Tel. 0575-521316

�Te huur in Wichmond: Ge-
stoffeerde 1-persoons zit-
/slaapkamer eigen Huisnr. +
Oprit + Berging + Ingang +
Toilet + Douche met vaste
Wastafel + Keuken
(Radio/TV + Wasmachine +
Telefoon - aansluiting). Ra-
diatoren met thermostaat -
kranen. Huur prijs € 500,-
/maand All In. Inl. 0575 - 44
17 48.

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 € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 fijn volkoren € 4,65

Weekend-knallers

Voorjaarsslofje p/st € 6,50
gevuld met room en tropische vruchten

Reurlse kei 
p/st € 1,50

donker stevig brood, ook lekker 
bij de borrel of soep

�Te koop: 3 ruiten van ge-
wapend glas 100x140 +
140x150; t.e.a.b. Tel. 0573-
453515.

Algemene Ledenvergadering
Vereniging tot bevordering van het marktwezen
in de gemeente Vorden op 7 april 2008 a.s. om
19.30 uur bij Hotel Bakker te Vorden.

Agenda: Opening
Notulen secretaris
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Jaarverslag kascommissie
Bestuursverkiezing
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

Het bestuur

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

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



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.

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

of erfafscheidingen 
100% garantie

veur weinig

Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

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

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

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

Voor ons bedrijf zoeken wij een

allround monteur bedrijfsautomobielen

Liefst in bezit van APK 1 diploma en tachograaf
keuringsbevoegdheid. Eventueel te volgen oplei-
dingen voor deze diploma’s zijn ook mogelijk.

Wij bieden afwisselende werkzaamheden in een
modern bedrijf. Voornamelijk reparatie en onder-
houd van bedrijfsautomobielen.
Een passende beloning en secondaire arbeids-
voorwaarden overeenkomstig de te verrichten
werkzaamheden.

Sollicitaties schriftelijk richten aan het volgende
adres:

Wansink Bedrijfsauto’s
Groenloseweg 27 a
7261 RM Ruurlo

Of: wr.wansink@hetnet.nl

VRUCHTEN
SNITT

NU

€ 5.95

WADDEN-
BROOD 

ALLE SOORTEN 

NU   € 1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 25 t/m 29 maart.

Vlaai van de week
PEREN-

BAVAROISE-
VLAAI

KLEIN 
€ 7.50

GROOT 
€ 11.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Mika Antonie Lambertus

We noemen hem Mika

Hij is geboren op 16 maart 2008,
weegt 3800 gram en is 52 cm lang.

Edwin en Alice Klein Selle - Hammers

Zelhemseweg 13
7261 LN Ruurlo
Tel. 0573 - 46 14 33

Veel te vroeg is overleden onze buurvrouw

Mia

Wij wensen Bennie, Twan, Denise en familie veel
sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Frans en Alie
Bert en Sandra
Henk-Jan en Erna
Ronald en Gerda
Rick en Anja

en kinderen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Hartelijk bedankt voor de overweldigende belang-
stelling en medeleven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en oma

MINEKE BULTEN-WENTINK

Ben en Janny Bulten

Klein- en achterkleinkinderen

Veldhoek, maart 2008 

Heel veel hartelijke reacties waren er in de vorm van
uw aanwezigheid, al die brieven, kaarten en tele-
foontjes met warme woorden na het overlijden van

Jo Kroneman-Jörissen

onze hartelijke dank hiervoor.

Albert en Xandrina

Wouter en Francine

Kleinkinderen en achterkleinkind

Reina Jansen-Jörissen

Vorden, maart 2008 

Vleeswarenkoopje

Coburgerham
bij 150 g GRATIS 100 g vleessalade

Special

Katen-
varkenshaasje 100 gram € 1.79

Maaltijdidee

Babi pangang 500 gram € 4.98

Keurslagerkoopje

Gepaneerde 
schnitzels 4 stuks € 5.00

Tip van uw keurslager

Kipfilet 4 enkele € 5.00

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nlA
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“Op voordelige vulling”

Als u de koelkast weer wilt aansterken en u zoekt naar een lekker
makkelijk broodbeleg zo na de volle paasdagen, dan is ons vleeswaren-
broodje echt iets voor u. Bij 150 gram van onze Coburgerham krijgt u

nu 100 gram vleessalade helemaal gratis. Dat is voordelig bijvullen!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.
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Mariëtte Schouten Diest is geboren in
Hummelo (1949), de boerderij waar ze
nu woont is haar ouderlijk huis. De
boerderij dateert van midden 1700 en
het woonhuis was achter. Later werd
door haar ouders aan de voorzijde een
nieuw woonhuis gebouwd. 
Mariëtte was altijd bezig met tekenen
en knutselen. “Als klein kind timmer-
de ik altijd van alles en nog wat. Ik was
altijd graag met mijn handen bezig.”
Na de middelbare school ging ze een
jaar au pair in Frankrijk. Daar ont-
moette ze haar man, die stage liep
voor de Hogere Landbouwschool. Te-
rug in Nederland ging ze op een kan-
toor werken en volgde een opleiding
voor secretaresse. 
Het maken van brooddeegfiguren
vond ze zo leuk, dat ze zich aanmeld-
de voor een cursus boetseren bij de
Gruitpoort. “Ik merkte al heel gauw
dat ik dieren leuk vond,” zegt ze. Van-
af 1985 ging ze zich meer toeleggen op
keramiek, wat eind jaren ‘80 werd
geëxposeerd. “Het ziet er warm uit,
dat vinden mensen mooi,” aldus Ma-
riëtte, die graag met pootjes en snavel-
tjes werkt. “Maar het is breekbaar.”
Vanaf 1994 maakt Mariëtte bronzen
beelden. Vooral boerderijdieren, zoals
kippen en schapen en vooral vogels
hebben haar voorkeur, maar ook
maakt ze graag uitheemse dieren. Het
gieten van het brons laat ze doen door
twee bronsgieters, in Druten en in
Brummen. “Soms heeft de een wel tijd
en de ander niet,” motiveert ze. “Dan
kan het werk toch worden gegoten. En
een kan heel goed lassen.” Ze geeft wel
aanwijzigen bij het lassen van de poot-
jes. Het afwerken en patineren doet ze
allemaal zelf. “Omdat ik zo met uit-
drukkingen van die beelden werk, de
houding van het beeld -het beest, de
ogen. Dat moet spreken, dat kan ik
niet aan anderen overlaten,” vertelt
ze. “Je kunt zoveel nog verfijnen in het
wasmodel, maar ook met polijsten en
slijpen.”
Mariëtte woonde in Wageningen, Ben-
nekom en Hoog-Keppel. Na het overlij-
den van haar ouders verhuisde Mariët-
te met haar man naar de boerderij in
Hummelo. Het is geen veebedrijf
meer, maar er zijn wel paarden en
schapen, die als hobby worden gehou-
den. Het idee van een Galerie bestond
al en naar aanleiding daarvan restau-
reerde haar man de schuur. Zij herstel-
de de oorspronkelijke naam van de
boerderij van haar ouders. “Alle boer-
derijen hebben hier een naam,” ver-
telt ze. “Ik heette vroeger op school
Mariëtte van de Bisschop. Dat was ei-
genlijk je tweede achternaam.” De au-
thentieke details, zoals de gebinten
zijn bewaard gebleven. Het vroegere
(knechten)kamertje wordt nu ge-
bruikt als kantoortje. 12 januari 2002
ging Galerie De Bisschop voor het
eerst open. “Wat het leuke is om een
eigen galerie te hebben, is dat je men-

sen ontvangt en dat je altijd hun reac-
ties hebt,” vindt Mariëtte. “Dat is tien
keer zo leuk als dat je bij een ander ex-
poseert en je hoort nooit eens wat.
Mensen vinden het ook leuk degene te
treffen die het gemaakt heeft.”
“Ik vind het materiaal zelf heel mooi,”
vertelt ze over haar voorkeur voor
brons. “En fijn dat het me overleefd.
Het blijft zijn waarde houden, maar je
moet het wel onderhouden. Binnen
niet, maar als je het buiten zet moet je
het inwrijven met antiekwas, als be-
schermlaagje. Brons is poreus en het
oxideert.” Het brons gieten doet ze
niet zelf, omdat gieten een ambacht is
en bovendien fysiek heel zwaar werk.
“Ik heb altijd heel veel dingen tegelijk
onder handen. In de tijd van het invor-
men van een beeld, heb ik al een nieu-
we gemaakt,” legt ze uit. “En ik kan er
artistiek gezien niets aan toe voegen.
Dat kan ik in het kleibeeld en het af-
werken wel.”
Boetseren, de eerste opzet van een
beeld maken, kan ze heel snel, maar
kan met een oogje lang tijd bezig zijn
om net die goede uitdrukking te vin-
den. Daarna werkt ze het wasmodel
af, een precies werkje, en kan het
beeld naar de gieter. Het ruwe brons-
model komt terug. “Met de afwerking
daarvan kan ik ook weer een dag of
meer bezig zijn.” Van de modellen
worden meerdere exemplaren gego-
ten, die allemaal apart worden afge-
werkt. De pootjes worden dan even an-
ders gezet of de kleur, waardoor het
dier een compleet andere uitstraling
krijgt en ze er toch verschillend uit-
zien.
Ze exposeerde in 2005 en 2007 in beel-
dentuin ‘Dehullu’ in het Drentse Gees.
“Dit is de mooiste tuin van Neder-
land,” lacht ze. “Een hele mooie, grote
tuin, een bezienswaardigheid op zich.
Het is echt een uitje!”
Galerie De Bisschop heeft landelijke
bekendheid en exposanten in de gale-
rie komen vanuit heel Nederland,
waardoor er een breed publiek naar
de Achterhoek komt. “Ik vind het leuk
om kunstenaars uit te nodigen die
nog niet zo bekend zijn in deze regio,”
motiveert Mariëtte deze keuze.”
In Galerie De Bisschop wordt per jaar
een lente, zomer en herfstexpositie ge-
houden. De voorjaarsexpositie is van 6
april t/m 25 mei 2008 en de
Kunst10Daagse valt daar midden in.
Er is dan werk te zien van Harm Visser
(Nijkerk 1979). Gelnspireerd door de
natuur en met name vogels en land-
schappen, maakt hij pentekeningen
en schilderijen, gekenmerkt door vlak-
ken met veel kleur. 
Galerie De Bisschop is open van maart
tot december op vrijdag, zaterdag en
zondag van 13.00-17.00 uur en op
afspraak. Broekstraat 13, 6999 DE
Hummelo, telefoon (0314) 38 11 21 of
(06) 51 83 78 89. Meer informatie op
www.galeriedebisschop.nl

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Galerie De Bisschop

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. In Galerie De Bisschop van Mariëtte Schouten wordt tijdens
de Kunst10Daagse werk van de schilder/tekenaar Harm Visser geëxpo-
seerd. Daarnaast zijn de diersculpturen in brons van Mariëtte zelf te zien.

In de sfeervolle Galerie De Bisschop staan bronzen beelden van Mariëtte Schouten.

Teamchef Coenen presenteerde de cri-
minaliteitcijfers van het afgelopen
jaar en het teamplan voor de komen-
de periode. Volgens Coenen is het te-
rug halen van de spreekuurlocaties
een primeur in het District Achter-
hoek. Hij is blij dat die inloopmoge-
lijkheid voor de inwoners er weer is.
“We hebben daarin veel gelnvesteerd.
Dat het ons gelukt is, daar ben ik trots
op”. 

BIKERS 
Het politieteam gaat ook mountainbi-
kers inhuren die ingezet worden bij
grote evenementen in Bronckhorst.
Coenen: “Wij hebben het afgelopen
jaar gezien dat het handig is om ge-
specialiseerde mensen daarvoor in te
zetten. Dus, niet een politie op de
fiets, maar die specifiek daarop ge-
traind zijn. Ze hebben daar een speci-
ale fiets en kleding voor en zijn ook
speciaal getraind tot het aanhouden
van mensen vanaf de fiets. Want dat is
een kunst op zich”. 

De ‘bikers’ worden ingezet vanuit an-
dere teams die bij het team Bronck-
horst komen werken om tijdens eve-
nementen toezicht te houden. “Als
het even druk is met verkeersstromen
dan kunnen die ‘bikers’ daar snel tus-
sen door. Ze kunnen zich snel ver-
plaatsen van de ene naar de andere
plek bijvoorbeeld op een evenemen-
tenterrein of daaromheen”, zegt Coe-
nen. 

WONING- BEDRIJFSINBRAKEN 
Coenen was tevreden over de crimina-
liteitscijfers van het afgelopen jaar.
“In het algemeen ziet het er goed uit.
Er zijn veel zaken opgelost en veel ver-
dachten aangehouden”. Minder roos-

kleurig zijn de cijfers van de inbraken
in woningen en bedrijven. Het aantal
woninginbraken is in de gemeente
Bronckhorst altijd relatief laag. “Dat
was in de voorgaande jaren rond de
veertig gevallen. Dat is nu gestegen
rond de zeventig. Dat is een behoorlijk
aantal”. De teamchef heeft niet direct
een verklaring voor deze stijging. 

“De ene keer kan het een reeks van
vier of vijf inbraken zijn in één nacht
en de andere keer is het verdeeld over
de hele gemeente. Eind vorig jaar is er
een reeks inbraken opgelost en een
verdachte aangehouden, maar die in-
braken zijn dan al wel gepleegd. Ik
hoop dat door de aanpak het aantal
voor dit jaar een positieve uitwerking
zal hebben”. Coenen wil nog eens be-
nadrukken dat de politie er van alles
aan doet om inbraken op te lossen en
te voorkomen. 

Hij doet een beroep op de burger om
zelf goed te kijken naar de veiligheid
van de woning. Zijn de sloten goed in
orde en van goede kwaliteit en doe
ook de deur op slot. Bronckhorst is
een gemeente met een groot buiten-
gebied met veel boerderijen en schu-
ren. 

“Met het ‘noaberschap’ naar elkaar
toe, voelen we ons veilig. Maar men-
sen buiten dit gebied weten ook vaak
dat wij de deuren open laten staan.
Daarom, sluit de boel goed af voor de
buitenstaanders die hiervan misbruik
maken”. 

JEUGDOVERLAST 
De cijfers van jeugdoverlast is omhoog
gegaan en is de nodige zorg voor de
politie. Er is uitgegaan van de meldin-

gen die als overlast worden aangege-
ven. Vervolgens dient gekeken te wor-
den waar het dan om gaat. “Het aan-
tal meldingen heeft ook te maken
met beleving, het gevoel wat de bur-
ger er bij heeft. Maar het blijft een be-
hoorlijke stijging”, weet Coenen. In
2006 was het aantal meldingen door
overlast van en door jeugd 128 en vo-
rig jaar is dat gestegen naar 144 aan-
meldingen. 

“Dat is een extra aandachtspunt voor
ons en we gaan daar ook met onze
partners op richten. Door de toene-
mende jeugdoverlast gaat het politie-
team ook meer ‘persoongericht’ wer-
ken. “Persoonsgerichte aanpak gaan
we doen samen met onze partners.
Het is echt gericht op de persoon door
persoonlijke contacten, dus niet ge-
richt op groepen”. 

PREVENTIE EN EIGEN 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Bedreigingen, mishandelingen en ver-
nielingen zijn een aantal zaken die al-
tijd de aandacht van de politie zullen
houden. Dit heeft vooral ook te ma-
ken met de horeca en de vele evene-
menten die er zijn in Bronckhorst.
Daar wordt door de politie samen met
de gemeente veel energie in gestoken.
Maar ook met de organisatie van ver-
schillende evenementen wordt er al-
les aan gedaan om dit goed te laten
verlopen. 

“Vooral in preventief opzicht kun je
veel voorkomen. Vooraf goede afspra-
ken maken over de eigen verantwoor-
delijkheid en toezicht op het evene-
mententerrein”, geeft Coenen als
voorbeeld. “De politie is dan met na-
me aan de buitenring aanwezig. Ook
dit jaar gaan we daarin weer flink op
investeren”. 

MEERJARENBELEID 
Coenen is over het algemeen tevreden
over het afgelopen jaar. Volgens de
teamchef zijn er goede resultaten ge-
boekt. Er zijn ook heel veel grotere za-
ken door het eigen team opgepakt. 

“We hebben een afzonderlijke recher-
cheafdeling binnen het District, maar
daarnaast heeft ons team ook zelf be-
hoorlijk aan de weg getimmerd op ge-
bied van opsporen. Ik ben erg tevre-
den met de resultaten die daarin ge-
boekt zijn”. Voor 2008 wordt vooral
prioriteit gegeven aan zaken die het
afgelopen jaar zijn toegenomen. Het
politieteam Bronckhorst heeft een
meerjarenbeleid. 

“Maar het zou vreemd wanneer je vo-
rig jaar aandacht hebt voor bepaalde
aandachtsvelden en het jaar daarop
zou dat totaal anders zijn”. Woning-
en bedrijfsinbraken, jeugdoverlast,
uitgaansgeweld, diefstal van fietsen
en diefstal uit auto’s blijven de aan-
dacht houden. 

“Maar met name woning- en bedrijfs-
inbraken heeft prioriteit. Ook gezien
de stijging in het afgelopen jaar. We
proberen het aantal te laten dalen en
gaan daar dit jaar alles aan doen”.

Spreekuurlocaties in voormalige gemeenten komen terug

Politieteam Bronckhorst zet
‘bikers’ in bij grote evenementen

In de voormalige gemeenten van Bronckhorst komen medio april de
spreekuurlocaties van de politie weer terug. Voorlopig geldt de inloopmo-
gelijkheid voor de burger één dagdeel per week. “We gaan nog nader be-
kend maken wanneer dat is en wanneer de openingstijden zijn”, zegt Ca-
rel Coenen, teamchef van de politie Bronckhorst.

Carel Coenen teamchef politie Bronckhorst: "Signaleren en adviseren in 2008".

De eerste avond werd verzorgd door de
instructeur Marga Jansen werkzaam
in het spittaal op de hartbewaking.
Ook oud collega Babs van Houdt nu
rijdend op de ambulance in Borculo
was hierbij en leerden ze reanimeren
30/2. De tweede avond werd de groep
in tweeën verdeeld en kwam het rea-
nimeren en het toepassen van het

AED apparaat aan de orde. Nadat een
ieder beide mogelijkheden onder de
knie hadden loofde Marga Jansen de
cursisten voor hun serieuze inzet.
Hierna reikte ze vervolgens aan hun
het diploma reanimeren en het certi-
ficaat AED hulpverlener uit. Uiteraard
werden de dames door voorzitter Gert
Hiddink in de bloemetjes gezet. Zij

deden dit belangeloos er werd door
penningmeester Joke Groot Jebbink
een envelop met inhoud voor het goe-
de doel aangeboden. Dubaern Besse-
ling ook een van de cursisten  overhan-
digde namens zijn vader Jan Besseling
eigenaar van het timmerbedrijf uit
Vierakker het AED apparaat over aan
voorzitter Gert Hiddink. Een woord
van dank was dan ook op zijn plaats
voor het volledig sponsoren  van dit
kostbare maar zeer nuttig apparaat.  
Als vereniging zijn we met zovele deel-
nemers best trots op dit resultaat.

Socii nieuws

Reanimatie en AED cursus
Afgelopen weken werden over drie avonden verdeeld bij Socii in Wich-
mond in de kantine reanimatie en AED (automatische externe defibrilla-
tie) cursus gegeven. Er hadden zich maar liefst 17 mensen waaronder 4 da-
mes en 13 heren opgegeven.
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KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl
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• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.

Zutphen Emmerikseweg 17
7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarkttolbrug.com

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 29 maart
in het café

„Hengelose
Ambassy

Darts 2008”

In de discotheek

DJ Martijn

Stelt u ook prijs op schone ramen
en woont u in het buitengebied?? 

Nette en ervaren glazenwasser
biedt zich aan. 

Tel: 0575-461118 / 06-46090408

WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

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

UITNODIGING
aan de leden van het
buurt en verenigings-
gebouw de Veldhoek.
De jaarlijkse ledenver-
gadering wordt gehou-

den op donderdag
3 april om 20.00 uur
in het buurt en ver.

gebouw, Kapersweg 4,
7261 KZ Ruurlo.

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Ervaren CNC-draaier
fulltime 

De ervaren CNC-draaier is verantwoordelijk voor het programmeren,
afstellen en bedienen van de CNC-draaibank. Ook denkt u mee in de ont-
werpfase. U bent een zelfstandig werkende, allround vakman met een
ruime werkervaring. Het leveren van kwaliteit vindt u vanzelfsprekend!

Tevens zijn wij op zoek naar een:

Ervaren conventioneel draaier/frezer
fulltime 

Met dezelfde kwaliteiten.

Enthousiast?! reageer dan op korte termijn
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten aan:
Mevrouw S. Groosman,
Molenenk 5a,
7255 AX Hengelo Gld. 

E-mailen mag uiteraard ook tav; silvia@reigersuspension.com.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen 
met de heer B. Schuppers, telefoonnummer: (0575) 46 20 77

Reiger Suspension is een zelfstandige organisatie met
een internationale reputatie op het gebied van de ontwik-
keling en productie van schokdempers in auto- en motor-
sport, met name voor de toepassing onder extreme
omstandigheden. Gedreven door de absolute wil om de
beste te zijn, werken ruim 40 medewerkers iedere dag
opnieuw aan de realisatie van deze doelstelling.

Voor meer informatie over ons bedrijf surf naar: www.reigersuspension.com 

www.ruesink.nl

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

Citroën Grand C4 Picasso 
1.8 16V Prestige
Rijklaar incl. metallic lak en dakrail

€ 28.860
    Ruesink inkoopkorting € 1.360

Meeneemprijs € 27.500

ALLEEN BIJ RUESINK
ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL! 

Leverbaar in de kleuren: Bleu oriental, Show rouge, Burlat, Icare, Gris alluminium.

Op deze auto 
LPG-installatie 

voor € 295!

OP=OP!

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

Halve haan 
voor de halve prijs!
(Da’s dubbel zo lekker!)

hotel • restaurant • conferenties & meetings • rijtuigenverhuur • slijterij • catering

BakkerBakker
S T A R T H A A R B E F A A M D E H A A N T J E S - A C T I E S I N D S 1 9 4 5 :

Halve haan met boerengarnituur, compote, appelmoes, rauwkost en frites € 8,50. 

Geldig van januari t/m april (muv de feestdagen).
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- Advertorial -

In deze column vertel ik u over ach-
tergronden van de klassieke home-
opathie. Doorbraken in de natuur-
kunde maken dat de werking van de
homeopathie niet alleen ervaren
maar nu ook verklaard kan worden.

Het geheel in fragmenten
Er is meer tussen hemel en aarde dan
wij kunnen bevatten. Vanuit dit per-
spectief komt de gemiddelde patiënt
in de spreekkamer van een home-
opaat terecht. Want ook al doet de
huidige wetenschap zijn best om de
niet-werkzaamheid van de homeopa-
thie aan te tonen, miljoenen mensen
ervaren wereldwijd het tegendeel.
Uitspraken als dat de werking schei-
kundig gezien niet aantoonbaar is en
alleen daarom al niet kan werken,
hebben we allemaal wel gehoord. En
de eeuwige discussie rond het thema
is saai en weinig zinvol. 
Deze beperkte wetenschappelijke
kijk op homeopathie is typerend voor
het mechanistische wereldbeeld dat
Isaac Newton in de 17e eeuw introdu-
ceerde en dat sindsdien uitgangs-
punt is in wetenschappelijke krin-
gen. Newton zag het universum als
een machine met losse onderdelen
die een beperkte invloed op elkaar
hebben. Descartes voegde daar aan
toe dat de menselijke geest is afge-
scheiden van de levenloze materie
die we lichaam noemen. Darwin
noemde de mens een evolutionair
toeval die van de aap af zou stam-
men. De mens werd niet meer gezien
als een goddelijk wezen dat verbon-
den was met de wereld om hem
heen. Deze mechanistische kijk re-
geert ook het medische denken van

vandaag de dag. Verschillende delen
van de mens zoals huid, longen, emo-
tionele toestand, psychische gesteld-
heid worden hierbij als losse en niet-
samenhangende delen beschouwd. 

Onverbrekelijke eenheid
De klassieke homeopathie daarente-
gen erkent dat er op een bepaald ni-
veau een onverbrekelijke eenheid is
tussen deze verschillende aspecten
van de mens. Deze kunnen onmoge-
lijk als losstaand gezien worden.
Klachten dienen dus ook niet 'los-
staand' behandeld te worden, maar
bezien te worden in een totaalbeeld.
Het behandelen van klachten ge-
beurt dan ook niet door de klacht al-
léén aan te pakken. Het totale kader
waarin de klacht zich bevindt is van
belang. De verstoring die aan de
klacht ten grondslag ligt wordt be-
handeld en niet alleen de uitings-
vorm van die verstoring. Op deze wij-
ze wordt een probleem dus in een to-
taal-kader geplaatst en van daaruit
aangepakt en opgelost.

Ruimere kaders
De mechanistische visie enerzijds en
de homeopathische visie bleken lang
onverzoenbaar. Maar: laat nu juist de
eerder genoemde wetenschap met
bewijzen op de proppen komen die
een wetenschappelijk bewijs leveren
dat en hoe homeopathie wel werkt.
Op zoek naar het allerkleinste deeltje
van de materie hebben natuurkundi-
gen recent ontdekkingen gedaan die
aantonen dat er een allesomvattend
energieveld is dat niet-materie
('geest') en materie met elkaar ver-
bindt, het zogenaamde zero point

field. Zo genoemd omdat er bij het
absolute nulpunt, dus daar waar
geen materie meer is, er nog steeds
energie meetbaar is! 
De onderzoekers zagen ook dat deel-
tjes die ooit met elkaar verbonden
waren geweest - bijvoorbeeld binnen
een molecuul - altijd en overal met el-
kaar verbonden blijven en elkaar in-
stant - dus sneller dan het licht - en
over grote afstand belnvloeden. Dit
zogenoemde 'non-lokaliteitverschijn-
sel' wees erop dat de dimensies tijd
en ruimte elementair niveau niet
zouden gelden. Einstein sprak in de
jaren dertig al over 'spookachtige ver-
bindingen op afstand'.

Een homeopathisch geneesmiddel
dat is verdund voorbij de moleculaire
grens, en tóch een bepaalde energeti-
sche kracht heeft: dit is precies wat
volgens de "oude" wetenschap onmo-
gelijk was en dé reden was dat home-
opathie dus niet zou kunnen werken.
Deze stelling is nu achterhaald. De
wetenschappelijke kaders zijn ver-
ruimd: de werking van de homeopa-
thische geneeskracht is aangetoond. 
Tot over twee weken.

N.B. voor alternatieve geneeswijzen,
waaronder homeopathie, geldt géén
eigen risico van 150 euro.

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
NVKH geregistreerd - 
vergoeding door zorgverzekeraars
Gezondheidscentrum 'De Gaikhorst'
De Gaikhorst 2, 7231 NB  Warnsveld
e-mail: quirijnen.jr@wolmail.nl
Tel. (0575) 52 64 76

  

KINDERKLEDINGBEURS 4/5 APRIL
De lente en zomer zijn weer in aan-
tocht. Tijd om de kasten op te ruimen
en te kijken of de kinderen nog in hun
zomerkleding passen. De kinderkle-
ding wordt gehouden op vrijdag 4
april van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag
5 april van 9.30-11.30 uur in het Nuts-
gebouw, Breegraven 1 te Warnsveld.
Uit ervaring is gebleken dat de zater-
dagmorgen rustiger is en nog volop
mooie kleding aanwezig.

Hebt u zelf kleding te verkopen dan
kunt u op maandag 31 maart a.s.
tussen 9.00 - 11.00 en tussen 18.30 -
19.30 uur een nummer kopen. 

Deze nummerverkoop is eveneens in
het Nutsgebouw.

Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met telefoon 52 41 21,
54 80 37,  52 93 70, of mailen naar 
kledingbeurswarnsveld@orange.nl

   

         

Tevens werd stilgestaan bij het feit dat
op 17 februari 1938 het bedrijf werd
opgericht door Evert Jansen (grootva-
der van de huidige 3e generatie eige-
naren: Dennis en Sander Jansen). Het
moderne productiebedrijf bestaat dit
jaar 70 jaar. Door productinnovatie,
continue te automatiseren en effi-

ciënt werken hoog in het vaandel te
hebben staan is men in staat met ne-
gen personen ca 110 miljoen installa-
tieproducten te produceren en distri-
bueren. De bevestigings- en aardings-
materialen worden verdeeld via diver-
se elektrotechnische groothandels,
het afzetgebied is de Benelux.

Zoals bij meer bedrijfsbezoeken was
het college ook ditmaal positief ver-
rast dat een dergelijk type bedrijf in
Bronckhorst gevestigd is.
Na de rondleiding was er ruimte voor
de ondernemers om eventuele knel-
punten in hun bedrijfsvoering te be-
spreken waarop de gemeente invloed
kan uitoefenen. Wederom een nuttige
en prettige bijeenkomst die de ge-
meente en bedrijfsleven, in dit geval
JMV installatiemateriaal, weer dichter
bij elkaar heeft gebracht.

Bedrijfsbezoek college van
Burgemeester en Wethouders

Op 18 maart heeft het voltallige college van Burgemeester en Wethouders
aangevuld met de Gemeentesecretaris het Vordense familiebedrijf JMV in-
stallatiemateriaal bezocht. Met dit bezoek werd symbolisch een lange pe-
riode van interne en externe verbouwingen afgesloten.

Dirk Koopmans zoekt al kievitseieren
vanaf zijn zesde jaar, hij heeft er veel
ervaring mee. Zijn markeerstokken
had hij al klaarstaan: rechte takken
waarvan de bovenste centimeters van
de bast werden ontdaan. Na twee we-
ken drogen werden deze punten wit
geverfd. Lopend over het eind vorig
jaar geploegde bouwland wijst hij de
kieviten aan die duikvluchten maken.
“Dat is een mannetje,” zegt hij. “Dat
zie je aan de vorm van de vleugels.”
Door goed te kijken naar het vliegge-
drag van deze vogels, schat hij in waar

een nest kan liggen. Zo vond hij ook
dit eerste eitje. Na melding aan de
coördinatoren Jeroen Beuseker en Pie-
ter Veghter bleek het niet alleen het
eerste ei van de voormalige gemeente
Steenderen te zijn, maar zelfs van de
gemeente Bronckhorst. De heer Koop-
mans werd hiermee van harte gefelici-
teerd! Al jaren is Dirk Koopmans aan-
gesloten als vrijwilliger van de Organi-
satie voor Vrijwillige Weidevogelbe-
scherming Bronckhorst, de OVWB. De-
ze zoeken jaarlijks naar nesten van
weidevogels om ze te markeren, af te
schermen en te registreren. De eieren
worden niet geraapt, want dat is wet-
telijk verboden. Op 3 maart jl. werd
om 11.40 uur het eerste kievitsei van
Nederland gevonden, in een veld in de
Maatpolder, bij het Utrechtse Eemnes.
Het eerste kievitsei van Gelderland
werd op 6 maart gevonden in de Ar-
kenheempolder, bij Nijkerk.

18 maart 2008

Eerste kievitsei van
gemeente Bronckhorst

Dirk Koopmans uit Steenderen
vond dinsdag 18 maart om 11.30
uur het eerste kievitsei van de ge-
meente Bronckhorst. Het nest ligt
in een bouwland van de familie
Rouwenhorst aan de Spaensweer-
tweg, tussen Bronkhorst en Steen-
deren.

Dirk Koopmans wijst het door hem gevonden kievitsei aan, het eerste van Bronckhorst.

1e kievitsei werd gevonden op 18 maart op bouwland aan de Spaensweertweg, Steenderen.
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Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk op het
gebied van onderhoud en vernieuwing van:

� draai- en valramen � vensters en luiken
� hefschuifpui � trappen
� serres � glas (via schilder)
� dakkapellen � hang- en sluitwerk
� kozijnen (volgens politiekeurmerk)
� ramen � verbouwen en onderhoud
� deuren (metselwerk)
� schuren � verder alle machinale
� montage en ander timmerwerk

H. Mulder tel. 0575-451486
Kruisbrinkseweg 20 b.g.g. 06-15338615
7227 DA Toldijk fax 0575-450940

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
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

Berendsen Drempt

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS

Hoefkensestraat 16a, Drempt. Telefoon (0313) 47 63 11, mobiel 06-53842907.

• Aanhangwagens • Paardentrailers
• Vee- en kleinveetrailers • Speciaalbouw
• Onderdelen • Reparatie alle merken trailers

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Camping & Jachthaven Het Zwarte Schaar is een middelgroot
recreatiebedrijf aan een arm van de IJssel nabij Doesburg.

Wij zijn op zoek naar:
Buitendienst Medewerker

Hovenier / Techniek
18 tot 25 jaar

Wij vragen: • Positieve werkhouding
• Geen negen tot vijf mentaliteit
• Aanpakken van alle voorkomende werkzaamheden
• Geen bezwaar tegen weekend werk
• Goed kunnen werken in team verband

Wij bieden: • Leuke afwisselende baan
• Goede werksfeer
• Salaris volgens de CAO Verblijfsrecreatie

Heb je interesse en lijkt het je een uitdaging om in de recreatie te wer-
ken, reageer dan snel en stuur je sollicitatie, binnen 14 dagen naar:
Camping & Jachthaven Het Zwarte Schaar
Eekstraat 19, 6984 AG Doesburg
Informatie over de functie: A.J. Kloos,
tel. 0313-473128

10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Ben jij enthousiast, vlot en flexibel? Zit je vol goede
ideeën en heb je ervaring in de horeca?
Wil je graag in een nieuw bedrijf en in een nieuw
team werken? Dan ben je van harte welkom!
Want voor mijn nieuwe horecazaak, met geheel
eigen formule, zoek ik per april zowel een parttime
als fulltime

MEDEWERKER (M/V) VOOR DE BEDIENING

En als koken je passie is, is er plek voor een

PARTTIME KOK (M/V)

en een ALLROUND KEUKENHULP

Heb je interesse? Stuur dan een
sollicitatiebrief, met foto en C.V.,
naar: Roelien Hilbolling

Het Kerspel 1
7251 CT Vorden

Infodag  op zaterdag 5 april van 10.00 tot 17.00 uur bij 

Cosm et isch I nst ituut FRANCI NE -Lichtenvoorde

Laat u zich informeren over en  opmaken met de unieke, natuurlijke make-up uit Amerika van Mineral Evolution (DIERPROEFVRIJ EN 
100% BESTAANDE UIT MINERALEN!!!)

Varsseveldseweg 55
7131 JA Lichtenvoorde

Tel.:  0544 371509     
www.francine.nl         

Dobbel mee voor kortingen op ver-
koopproducten die kunnen oplopen 

tot 20 procent!!!

Op iedere afspraak die u op 5 april maakt (ook telefonisch) krijgt u  15 procent korting (m.u.v. reeds lopende acties en actie arts)

U kunt tijdens de infodag informatie krijgen over onder andere de volgende behandelingen:

Anti- rimpelbehandelingen :      N- lite- V- laser
Skin Rejuvenation d.m.v IPL
Dermabrasie
Diverse peelings
DermaQuest-  behandeling
Mesolift- therapie (geen naalden!)     
Bio skin jetting
Injectables( door drs. B.Biermans, arts, namens The Body Clinic)

Permanente make-up :             Wenkbrauwen
Ogen
Lippen

Diverse acne-behandelingen

Pigmentvlekken verwijderen

Huidoneffenheden verwijderen:  o.a. Steelwratjes,ouderdomsvlekken,
 adertjes ,vetbultjes  enz.

Tanden bleken

Figuurcorrectie:          Starvac- therapie
        T.R.S. diepte/warmtetherapie
        H.C.G-kuur (door drs. B. Biermans, arts, namens The Body Clinic)

GGD-vergunning aanwezig

Diverse methoden tegen overbeharing  o.a. IPL en     
elektrisch ontharen
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‘Wij zoeken collectanten!’

Postbus 270 - 3990 GB HOUTEN - giro 222111 - www.epilepsiefonds.nl

Erwin Koeman, ambassadeur

‘Helpt u mee met onze jaarlijkse collecte? In 2008 van 26 tot en
met 31 mei. Dan gaan we weer alles op alles zetten om zoveel
mogelijk geld op te halen voor 120.000 mensen met epilepsie.
Wilt u helpen? Een paar uurtjes maar. Ik weet zeker dat al die
mensen met epilepsie, zoals mijn dochter, u heel dankbaar zullen
zijn. Net als ik. Alvast bedankt!’ Bel 030 63 440 63

Dirk van der Houwen

uw

voor Vorden
en omgeving

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

zaterdag 29 maart
in het café

„Hengelose
Ambassy

Darts 2008”

In de discotheek

DJ Martijn

ALLROUND KANTOORMEDEWERKER M/V

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Wim Bosman,  
per telefoon 0575-552627 of per E-mail w.bosman@bosman-vorden.nl

In ons klantgerichte installatiebedrijf zijn wij op zoek naar een fulltime

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

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

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

ALTIJD DE MEESTE AANBIEDINGEN BIJ AH HENGELO!

KALMOES BEERENBURG

fles 100 cl nu 9.99

RUNDERGEHAKT

voord. verp.

kg van 3.99
voor 2.99

PEPSI, SISI OF
7-UP
multipack
set 4 flessen à 1,5 liter

van 4.76 voor 3.33

AH AARDBEIEN

bak 500 gram

nu 1.79

HORTENSIA
stuk

van 5.95 voor 4.50

CALGONIT
div. varianten o.a. quantum

doos 40 stuks

van 12.38 voor 6.19

50% KO50% KORTRTII NNGG
ALLE A-MERKEN

DIEPVRIES SNACKS
2e HALVE PRIJS

Alle combinaties mogelijk!

Polycomp BV in Vorden ontwikkelt en produceert hoogwaardige rubbermengsels in ver-
schillende kleuren en in kleine series voor o.a. de automobielindustrie. De produkten wor-
den voornamelijk afgezet in West-Europa. Wij zijn TS-16949 gecertificeerd, en onderschei-
den ons door korte ontwikkel- en levertijden. Met een team van 20 medewerkers realiseren
wij een jaarlijkse groei van 7 tot 10 %. 
In verband met deze groei zijn wij op zoek naar een tweetal 

PRODUKTIEMEDEWERKERS
De werkzaamheden bestaan o.a. uit afweegwerkzaamheden volgens recepturen, het men-
gen van het rubber d.m.v. mengers en walsen en het bedienen van machines om het eind-
produkt te vormen. De werktijden zijn van 07.00 tot 16.00 uur of van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Wij vragen enthousiaste en flexibele medewerkers, met goede kennis van de Nederlandse
taal in woord en geschrift. 

Heeft u interesse in deze functie?
Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV naar J. Greving.
Voor informatie kunt u hem ook bellen op nummer 0575-554066.

Handelsweg 7
7251 JG Vorden
tel. 0575-554066
e-mail: j.greving@polycomp.nl

          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
- AAN- EN VERKOOP
  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30 -15.00 uur

do 8.30 -19.30 (alléén Publiekszaken 

en Wmo-loket, overige afdelingen 

tot 15.00 uur), vr 8.30 -12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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In het Nationaal Landschap 
de Graafschap ligt een groot aantal
onverharde wegen, bij elkaar zo'n
400 kilometer! Het gaat dan om alle
openbare zandwegen (alle wegen in
beheer van de gemeente), kerken-
paden en bijvoorbeeld schoolpaden.
Sommige wegen hebben zelfs een
eeuwenoude geschiedenis, zoals
hessenwegen. Ze zijn kenmerkend
voor de Graafschap. Nergens vind je
zoveel onverharde wegen als hier!
Daarmee onderscheidt dit gebied
zich van de rest van Nederland. Niet
alleen nu, maar ook in het verleden,
bijvoorbeeld in het Landschapsont-
wikkelingsplan Zelhem, is aandacht
gevraagd voor het beheer en onder-
houd van deze verbindingswegen
voor mens en dier.

Historische functie
De zandwegen waren eeuwenlang
de enige manier om door de Graaf-
schap te reizen. Vaar- en spoorwegen
vind je hier bijna niet. Tot enkele
tientallen jaren geleden waren er
nauwelijks verharde wegen in dit
gebied. Maar gelukkig zijn veel
zandwegen aan de asfaltmachine
ontsnapt. Zandwegen vertellen ons
veel over de geschiedenis van het
landschap. Ze hebben vaak een
speciale functie gehad. Bijvoorbeeld
om naar de kerk te gaan, handelswaar
te vervoeren of om vee te verplaatsen. 

Nieuwe toekomst voor zandwegen
Om de zandwegen zo goed mogelijk
tot hun recht te laten komen, hebben
de Graafschap-gemeenten Bronck-
horst, Berkelland, Lochem en
Zutphen hun krachten gebundeld in
een pilotproject. Ze gaan de waarden
en de staat van de openbare zand-
wegen die liggen in het Nationaal
Landschap verkennen. Door vier

kleine proefprojecten in de deelne-
mende gemeenten (één per ge-
meente) willen ze nieuwe kennis en
ervaring opdoen op het gebied van
beheer en onderhoud. Met deze
kennis bekijken ze hoe aan de zand-
wegen een nieuwe toekomst gege-
ven kan worden. Het is de bedoeling
beheer, inrichting en onderhoud af
te stemmen op het gebruik door
recreanten, natuur en bewoners. 
De cultuurhistorische en landschap-
pelijke waarden van de zandwegen
zijn daarbij ook van belang. De ach-
terliggende doelstelling is om met
de opgedane kennis beleid te kun-
nen ontwikkelen voor de andere
binnen de gemeente gelegen zand-
wegen. Op 27 maart a.s. organiseren
de gemeenten een symposium in

Boerderijmuseum De Lebbenbrugge
in Borculo. Hiermee gaat het geza-
menlijke zandwegenproject 'Kroel'n
in 't zand' officieel van start. 

Kroel'n in het zand
De projectnaam heeft een dubbele
Achterhoekse betekenis. Aan de ene
kant betekent de naam: 'knuffelen,
omarmen' en aan de andere kant
'ploeteren' (rijden door mul zand).
Hiermee wordt bedoeld dat de zand-
wegen veel aandacht verdienen,
maar ook dat mogelijk obstakels
kunnen worden verwacht. 

Pilotproject
Alle vier de deelnemende gemeenten
hebben een proefproject. Dit zijn:
• Gemeente Bronckhorst: aanleg

semi verhard fietspad Giezen-
kampweg, ontbrekende schakel
in het fietsroutenetwerk
Locatie: ten oosten van het Groote
Veld, tussen de Wildenborchseweg
en de Mosselseweg in Vorden

• Gemeente Berkelland: herinrich-
ting zandweg Wiechersweg 
Locatie: zandweg Wiechersweg,
aan de westzijde van de Groenlo-
sche Slinger bij Borculo

• Gemeente Lochem: aanleg semi
verhard fietspad Kranegoor
Locatie: Kattendaal aan de oostzijde
van Landgoed Verwolde in Laren

• Gemeente Zutphen: reconstructie
IJzerhorst
Locatie: in het stedelijk uitloop-
gebied  tussen de wegen Hekkeler-
dijk en de Koekoekstraat in
Vierakker

Nationaal Landschap de Graafschap
Met de aanwijzing tot Nationaal
Landschap heeft de Graafschap de
waardering gekregen die het ver-
dient. Er is extra geld beschikbaar
om projecten te financieren, waar-
onder het project 'Kroel'n in het
zand'. Dit project wordt in stappen
uitgevoerd. 

De belangrijkste stappen zijn:
• in beeld brengen van de huidige

inrichting en staat van onderhoud 
• toekennen van functies aan de

verschillende onverharde wegen 
• criteria opstellen voor het beheer
• vaststellen van knelpunten 
• opstellen van actieprogramma's

met inrichtingsmaatregelen

Meer informatie
Wilt u meer weten over dit onder-
werp, kijk dan op de website van de
gemeente www.bronckhorst.nl
onder infobalie/plannen en projecten.

Kroel'n in 't zand
Nieuw licht op onverharde wegen

Op 1 april a.s. is het Wmo(zorg)-
loket in het gemeentehuis de gehele
dag gesloten. In het loket wordt die
dag met een nieuw computer-
systeem gestart. Voor informatie-
brochures of aanvraagformulieren
voor voorzieningen in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning kunt u terecht bij de receptie

van het gemeentehuis. Eventuele
telefonische vragen kunt u die dag
ook doorgeven aan de medewerkers
van de receptie. Zij dragen er zorg
voor dat de vragen bij de mede-
werkers van het Wmo-loket komen,
die u, indien nodig, zo spoedig
mogelijk terugbellen.

Wmo(zorg)-loket op 1 april gesloten

De gemeente heeft een ontwerp-
beleid opgesteld voor reclame. 
Dit beleid regelt waar wel en waar
geen reclame mag in Bronckhorst.
Op 7 april a.s. wil de gemeente bij
't Witte Paard in Zelhem om de
tafel met ondernemers om van
gedachten te wisselen over het
voorliggende concept. Pas op een
later moment, als er voldoende
draagvlak is bij de ondernemers,
neemt het college een besluit over
het reclamebeleid. Schrijft u zich
ook in voor deze bijeenkomst? 
Wij hopen op een grote opkomst! 
Het reclamebeleid is erop gericht
om aantasting van de architectuur
in de gemeente te voorkomen. Een
rustig en overzichtelijk straatbeeld
verhoogt de beeldkwaliteit en biedt
een toegankelijke en veilige open-
bare ruimte aan bezoekers, bewo-
ners en hulpdiensten. Daarnaast
geeft een reclamebeleid met dui-
delijke richtlijnen rechtszekerheid
voor ondernemers, die hun bedrijf
op de kaart willen zetten. Het re-
clamebeleid staat in verband met

de welstandnota en is door z'n
gebiedsgerichte benadering afge-
stemd op de functie van de delen
van de gemeente Bronckhorst. 
Zo verdienen historische centra 
een extra bescherming en bieden
bedrijven- en kantoorterreinen
meer mogelijkheden voor reclame. 

Voor wie: bedrijven/ondernemers
(industrie en midden-
en kleinbedrijf)

Waar: 't Witte Paard, 
Ruurloseweg 1, Zelhem

Wanneer: 7 april 2008 van 
19.45 tot 21.30 uur

U kunt zich voor deze avond tot 
28 maart a.s. opgeven bij de
afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, t.a.v. mevrouw 
A. Nijkamp, via e-mailadres: 
info@bronckhorst.nl. Na inschrij-
ving ontvangt u van ons de stukken
ter voorbereiding van de avond. De
conceptnota is ook te downloaden
via www.bronckhorst.nl onder het
kopje ondernemen.

Bijeenkomst over reclamebeleid op 7 april a.s.
Gemeente wil met ondernemers om tafel. U kunt zich nog opgeven!



Wie in de gemeente Bronckhorst woont of een bedrijf heeft,
moet gemeentelijke belastingen betalen. Dat is nodig omdat
de gemeente veel taken moet uitvoeren. Allerlei voorzie-
ningen in Bronckhorst zoals onderhoud van wegen,
plantsoenen, riolering en sportaccommodaties kosten geld.
De gemeente gebruikt hiervoor onder andere de opbrengst
van de gemeentelijke belastingen. Niemand vindt belasting
betalen leuk. Toch is het nodig om ervoor te zorgen dat de
gemeente leefbaar blijft en haar taken kan blijven uitvoeren.
Door jaarlijks belasting te betalen, leveren alle inwoners en
bedrijven van Bronckhorst een bijdrage aan de gemeente. 

Belastingen zijn er in allerlei soorten, met uiteenlopende
tarieven en diverse benamingen. 
De gemeente verstuurt elk jaar een gecombineerd aanslagbil-
jet gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. Op dit biljet
kunnen zowel WOZ-beschikkingen en aanslagen gemeentelij-
ke belastingen, zoals aanslagen onroerende-zaakbelastingen
(OZB), rioolrechten en afvalstoffenheffing voorkomen. In het
kort volgt hieronder informatie over de belangrijkste gemeen-
telijke belastingen. 

De belastingtarieven op een rij 2007 2008
(alle bedragen in euro's)

onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Tarief per 2.500,- van de WOZ-waarde

Eigenaar woning 2,32 2,13
Eigenaar niet-woning 2,32 2,18
Gebruiker niet-woning 1,86 1,75

afvalstoffenheffing
éénpersoonshuishouden 199,80
meerpersoonshuishouden 267,60

volumesysteem
vast recht (ieder huishouden betaalt dit): 104,40
vermeerderd met de kosten per container
80 liter groene container 31,20
140 liter groene container 43,20
240 liter groene container 62,20
80 liter grijze container 57,60
140 liter grijze container 86,40
240 liter grijze container 138,60
verzamelcontainer groen afval 31,20
verzamelcontainer grijs afval 86,40

rioolrecht gebruiker 240,96 244,60

Afvalstoffenheffing
De gemeente heeft een ophaalverplichting voor het
huishoudelijk afval. Niet van belang is of er daadwerkelijk
huishoudelijk afval wordt aangeboden. Met de opbrengst van
de afvalstoffenheffing betaalt de gemeente het inzamelen en
verwerken van huishoudelijk afval. De tarieven afvalstoffen-
heffing zijn gebaseerd op 100% kostendekking. De gebruikers

van de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen gezamenlijk de
kosten. De gemeente verdient er niet aan. Dit is wettelijk niet
toegestaan.

Voor het wekelijks ophalen en verwerken van huisvuil betaalt
ieder huishouden in Bronckhorst een afvalstoffenheffing.
Bedrijven, winkels etc. betalen deze belasting dus niet.
Voor de afvalstoffenheffing gelden verschillende tarieven. 
Tot 1 januari 2008 werd in de afvalstoffenheffing onderscheid
gemaakt tussen één- of meerpersoonshuishoudens. Vanaf 
1 januari 2008 is door invoering van het volumesysteem de
afvalstoffenheffing opgebouwd uit twee delen. Een vast deel
(vastrecht); dit betaalt ieder huishouden en is voor iedereen
hetzelfde. En een deel dat wordt bepaald door de grootte van
de gekozen containers. Voor een grote container betaalt u
meer dan voor een kleine container.

Rioolrecht gebruiker
De gemeente heeft tot taak een rioolstelsel aan te leggen en
goed te onderhouden. De kosten hiervoor mag de gemeente
volledig doorberekenen aan de gebruiker van een woning of
een bedrijf die een directe of indirecte rioolaansluiting heeft
op de gemeentelijke riolering. De gebruikers van het gemeen-
telijke rioleringsstelsel betalen gezamenlijk de kosten. De
gemeente verdient er niet aan. Dit is wettelijk niet toegestaan.

Onroerende-zaakbelastingen
Dit is een belasting die wordt geheven over alle onroerende
zaken (bijvoorbeeld een woonhuis of een bedrijfspand),
gelegen in de gemeente Bronckhorst. De OZB wordt geheven
van degenen die op 1 januari eigenaar zijn van een woning of
niet-woning en/of gebruiker van een niet-woning. Voor de
heffing van OZB telt de situatie op 1 januari van het belasting-
jaar. Wie dán eigenaar of gebruiker is van een pand, krijgt de
aanslag. Als u later in het jaar verhuist of uw pand verkoopt,
moet u toch de gehele aanslag betalen. Dit betekent ook dat
als u in de loop van het jaar een pand koopt of in gebruik
neemt, u pas voor het jaar daarop een aanslag voor het pand
ontvangt.

Wet WOZ
De basis om de aanslag OZB te berekenen is de WOZ-waarde
van de onroerende zaak. De Wet WOZ schrijft voor dat de
gemeente periodiek nieuwe WOZ-waarden moet vaststellen
voor alle panden in de gemeente. Dit gebeurt nu jaarlijks. 
De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet, zowel voor wonin-
gen als voor andere panden. De vastgestelde waarde is voor
belastingjaar 2008 vastgesteld naar de waardepeildatum 
1 januari 2007. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschil-
lende belastingen, zoals onroerende-zaakbelastingen, het
eigenwoning forfait in de inkomstenbelasting en de
waterschapsheffing.

Vragen?
Hebt u vragen of wilt u iets meer weten over de overige belas-
tingensoorten die op het aanslagbiljet zijn vermeld, dan is de
'Belastinggids 2008' een nuttige vraagbaak. Deze gids treft u
aan bij het aan u toegezonden aanslagbiljet. Hebt u verder nog
vragen of wilt u een afspraak maken met één van de mede-
werkers van de afdeling Belastingen en organisatieonder-
steuning, dan kunt u natuurlijk ook bellen, zie hiervoor de
telefoonnummers in de 'Belastinggids 2008'.

Verder kunt u informatie over de belastingen en WOZ vinden
op de website van de gemeente Bronckhorst, te weten
www.bronckhorst.nl. Als u een onderbouwing wilt van de
waardebepaling van uw pand, dan kunt u via deze site een
taxatieverslag raadplegen en downloaden. Via het snelmenu
'Balie Belastingen WOZ Bronckhorst' kunt u hiervoor inloggen
met een combinatie van uw aanslagnummer en belasting-
bedrag. 

Interessante internetpagina's
Ook kunt u via internet interessante pagina's met belasting en
WOZ-informatie bezoeken bijvoorbeeld:
• De Waarderingskamer in Den Haag houdt toezicht op de

werkzaamheden die gemeenten voor de Wet WOZ uitvoeren,
zie www.waarderingskamer.nl

• Speciaal voor de Wet WOZ heeft de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten een internetpagina ontwikkeld, 
te raadplegen via www.wozinformatie.nl

De belastingaanslag/WOZ-beschikking valt deze dagen in de bus

Houten balken in de buurt van een
rookkanaal, meestal tussen plafond
of vloer, die spontaan in brand vlie-
gen. Het klinkt onwerkelijk maar in
de praktijk blijkt pyrolyse met enige
regelmaat een oorzaak van brand. 

Pyrolyse is ontleding van een stof
door verhitting. Het treedt vooral op
bij organische stoffen met een ge-
compliceerde molecuulstructuur,
zoals hout, textiel, zware olie en
vele kunststoffen. Bij verhitting van
deze stoffen treedt eerst pyrolyse
op, waarna de ontledingsproducten
voor de eigenlijke verbranding
zorgen.

In de praktijk
In een rookkanaal ontstaan hoge

temperaturen (meer
dan 600 graden), dus
ook in de omgeving
van een dergelijk
kanaal. Indien zich
houten balken in de
buurt bevinden, wor-
den zij geleidelijk aan
opgewarmd. Boven
een (stralings)tempe-
ratuur van circa 270
graden begint het
hout uit te gassen
(pyrolyse). Gebeurt dit
een langere periode
dan kan het hout, door
steeds verder uit te

gassen, op den duur door zijn eigen
energie spontaan ontbranden. Dit
kan na jaren en zelfs als de haard/
kachel al uren uit is, gebeuren. 
Hier is geen vuur voor nodig. Dit
verschijnsel kan zich uiteraard ook
bij andere warmtebronnen en ander
materiaal voordoen, zoals (inbouw)
spotjes. 

Let er dus op dat er een goede
brandwerende isolatie, voldoende
afstand en ventilatie aanwezig is!

Meer info?
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl

Brandweer Bronckhorst informeert: 

let op voor brand door pyrolyse

Het gemeentebestuur van Bronck-
horst hecht grote waarde aan

goede contacten tus-
sen de Bronckhor-
ster ondernemers en
de gemeente. Ook
wil het gemeente-
bestuur graag de
contacten tussen de
ondernemers
onderling stimule-
ren. Waar kunnen we
elkaar versterken?

Op 15 april 2008 van
16.00 tot 20.00 uur
organiseert de ge-
meente daarom, in
samenwerking met
organisatiebureau
Tip Achterhoek, een

B2B dag. Ondernemers, onderne-
mersverenigingen, industriekring,

business- en serviceclubs uit de
hele gemeente Bronckhorst zijn
van harte welkom om deel te
nemen aan deze dag. Op deze dag
ontmoet u op informele wijze
andere ondernemers, maar ook
kunt u actief deelnemen aan
workshops of seminars. 

Datum: 15 april 2008 van 16.00
tot 20.00 uur 

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

Voor meer informatie verwijzen wij
u naar de website van Tip Achter-
hoek: www.tipachterhoek.nl. Via
deze website kunt u zich ook aan-
melden. Dit kan nog tot 31 maart
a.s. Wij zien u graag op 15 april!

Business to Business (B2B) dag op 15 april 2008 

U kunt zich nog opgeven!

Tijdens de B2B dag kunt u elkaar ontmoeten en contacten

leggen met andere ondernemers

Kijk voor de laatste informatie regelmatig op
www.bronckhorst.nl. Maar natuurlijk publiceren we op
deze gemeentepagina's ook over de vorderingen rond
de bouw van het nieuwe gemeentehuis, van waaruit we
u vanaf 2010 van dienst zullen zijn.

Wilt u alles weten over de

bouw van het nieuwe

gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in café De Boerderie, 1 januari

t/m 31 december 2008, Allez Kidz Speelparadijs B.V.
• Gemeente Bronckhorst, collecteren en ophangen spandoeken, 15 t/m 28 juni 2008, Nederlandse

Rode Kruis
• Halle, Potronsdijk, 18 mei 2008, open dag kleine ondernemers, ontheffing artikel 35 Drank- en

Horecawet van 11.00 tot 16.00 uur, E.J.M. Boerman/H.H. Reinders
• Hengelo (Gld), Varsselse molen, 5 t/m 7 september 2008, Høkersweekend inclusief overnachten

en live-muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning,
Anhangerschap Normaal

• Hummelo, De Heksenplas, 11 mei, 14 juni, 28 juni, 29 juni en 31 augustus 2008, motorcross-
wedstrijden en stopverbod voor Rozegaarderweg van 08.00 tot 18.30 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet op 11 mei, 14 juni, 29 juni en 31 augustus van 10.00 tot 19.00 uur en op 
28 juni van 12.00 tot 24.00 uur, T.C.D. Hummelo

• Toldijk, Wolfsstraat, 12 en 13 juli 2008, internationale wedstrijden schapendrijven op 12 juli 
van 07.00 tot 24.00 uur en op 13 juli van 07.00 tot 20.00 uur, stopverbod, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning, Dutch Open Sheep Dog Trials

• Vorden, industrieterrein Werkveld, 24 mei 2008, skeelermarathon van 13.00 tot 22.00 uur,
afsluiten van alle wegen van 13.00 tot 21.00 uur, stopverbod gedeelte Oude Zutphenseweg vanaf
08.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, stichting Skeelermarathon Vorden, ontheffing artikel
35 Drank- en Horecawet van 12.00 tot 24.00 uur, J.A.J. Hesselink 

• Vorden, Dorpsstraat 34, aanvraag Drank- en Horecavergunning mevr. R. Hilbolling
• Zelhem, nabij Stikkenweg 48, 15, 16 en 17 mei 2008, plaatsen van een steigerbrug en een

bouwkraan op parkeerplaats hoek Doetinchemseweg/Stikkenweg, T. Bulten Bouwmaterieel
• Zelhem, 10, 11 en 12 mei 2008, Achterhoekse Paardedagen, ontheffing artikel 35 Drank- en

Horecawet van 09.00 tot 20.00 uur, Quality Catering 
• Zelhem, Ruurloseweg 9, aanvraag Drank- en Horecavergunning, mevr. Y. Wong-Hu

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
• Baak, Schooldijk 4, vergroten ligboxenstal en opslagloods
• Drempt, Hulsevoortseweg 7, verbouwen schuur tot woning
• Halle, Pluimersdijk 45A, wijzigen plaats ligboxenstal
• Hummelo, Rozegaarderweg 3, veranderen keuken en dakopening woning
• Steenderen, Kastanjelaan 54, bouwen woning met praktijkruimte
• Vorden, Almenseweg 49, vernieuwen woning
• Vorden Het Elshof 9, plaatsen erker aan voorzijde woning
• Vorden, Het Hoge 34, vernieuwen garage/berging
• Vorden, Reeoordweg 2, bouwen biologische melkstal
• Vorden, Schuttestraat 15, vergroten kapschuur
• Vorden, Waarlerweg 2, vernieuwen garage/berging

Aanvragen

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

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Vorden, Brinkerhof 9, voor vernieuwen duivenhok, door vrijstelling kan bijgebouw gedeeltelijk

vóór gevel hoofdgebouw grenzend aan de openbare ruimte worden geplaatst, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 8, lid 7, sub d van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

• Zelhem, Prunushof 44, voor bouwen overkapping, vrijstelling wegens overschrijden bestem-
mingsplanbepaling over het maximaal toegestane bebouwingspercentage, het betreft een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen in artikel 23, lid 23.1 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'

De bouwplannen liggen van 27 maart t/m 9 april 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 24, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan/woonunit,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 maart t/m 7 mei 2008
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. 

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 40, voor vernieuwen garage/berging, vrijstelling omdat

garage/berging buiten het bouwvlak voor bijgebouwen wordt herbouwd, het betreft een
vrijstelling van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan 'Keppel 2000'

Dit ontwerpbesluit ligt van 27 maart t/m 14 mei 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

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

Voorgenomen vrijstellingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 19 maart 2008:
• Hengelo (Gld), aanwezigheidsvergunning voor één behendigheidsautomaat in cafetaria Langeler,

1 januari t/m 31 december 2008, H.W. Langeler
• Hengelo (Gld), parkeerplaats Schoolstraat, 28 maart t/m 4 april 2008, plaatsen mobiele trailer

Arkventure Bible Xplorer, Nederlands Bijbelgenootschap
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat, innemen van standplaats met een informatiestand, 1 t/m 5 sep-

tember 2008, stichting HELP
• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, 5 april 2008, voorjaarsconcert van 20.00 tot 22.30 uur, tijdelijke

gebruiksvergunning, Christelijke Muziekvereniging Crescendo
• Hoog-Keppel en omgeving, Keppelrun met diverse afstanden, 8 juni 2008 van 09.00 tot 14.00 uur,

De Hessenrijders
• Zelhem, 11 en 12 april 2008, loterij tijdens toneeluitvoering, toneelvereniging Wees een Zegen
• Zelhem, Markt, concert, 4 juli 2008 van 19.00 tot 20.30 uur, Chr.Harmonie Prinses Juliana
• Zelhem, open zondag met diverse activiteiten en live-muziek, 6 april 2008 van 10.00 tot 21.00 uur,

ondernemersvereniging Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 14 maart 2008:
• Drempt, Kerkstraat 90, gedeeltelijk veranderen woning/berging, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Dreef 5, gedeeltelijk veranderen carport tot garage
• Zelhem, Kerkhoflaan 10, veranderen garagedeur
• Zelhem, Perebloesem 12, vergroten woning 
Verzonden op 18 maart 2008: 
• Hengelo (Gld), Torenzicht 27, bouwen berging, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vierakker, IJselweg 23, vergroten woning
• Vorden, Deldensebroekweg 15, bouwen kapberg
• Vorden, het Heijink 2, vergroten woning
• Zelhem, Verzet 37, gedeeltelijk vergroten keuken/bijkeuken naar woonkeuken    

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 14 maart 2008:
• Keijenborg, Olde Kaste 4/4A, bouwen woongebouw met twee wooneenheden en een bijgebouw,

verleend met vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Brinkweg 11, plaatsen luifel met reclameopschrift 
Verzonden op 18 maart 2008:
• Steenderen, Bronkhorsterweg 26, verbouwen woning 
• Vorden, Lindeseweg 18A, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 20 Besluit Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Ruurloseweg 21, vergroten kantoor/woning, verleend met vrijstelling op grond van

artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 18 maart 2008:
• Rha, Prinsenmaatweg 10, vergroten ligboxenstal
Verzonden op 19 maart 2008:
• Zelhem, Hemstede ongenummerd, bouwen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 18 maart 2008:
• Halle, Zanddijk 3, slopen van een woning

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 21 maart 2008:
• Drempt, Veenweg 6, voor de interne verbouw van het woonhuis

Aanlegvergunningen
Verzonden op 25 maart 2008:
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 1, voor het aanleggen van een buitenzwembad op het perceel kadastraal

bekend als Hengelo (Gld.), sectie O, nummer 229

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Verzonden op 18 maart 2008:
• Hengelo (Gld), Fokkinkweg, toewijzing ter hoogte van de woning, aan de heer G.P. Berns,

Kastanjelaan 15
• Halle, toewijzing aan mevrouw L. Jansen, Roggestraat 27 

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 20 maart 2008: 
• Zelhem, aan zwembad en cultureel centrum De Brink B.V. is vergunning verleend voor het

uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting op het Stationsplein 8-12 

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 18 maart 2008:
• Vorden, Larenseweg 1, voor verbranding nabij dit adres
Verzonden op 21 maart 2008:
• Amsterdam, Amstel 328-1, voor verbranding nabij de Eldrikseweg 29 in Laag-Keppel
• Baak, Schooldijk 4, voor verbranding nabij dit adres
• Halle, Meuhoek 8, voor verbranding nabij de Aaltenseweg 
• Halle, Halsedijk 15A, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 11, voor verbranding nabij dit adres
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 2, voor verbranding nabij dit adres
• Keijenborg, Remmelinkdijk 1, voor verbranding nabij dit adres
• Steenderen, Tulpstraat 2, voor verbranding nabij de Bakerwaardseweg in Bronkhorst
• Toldijk, Beekstraat 2, voor verbranding nabij dit adres
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, voor verbranding nabij de Zomerweg in Drempt 
• Vorden, Almenseweg 62A, voor verbranding nabij dit adres
• Vorden, Van Lennepweg 8, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Boeninksteeg 5, voor verbranding nabij de Boeninksteeg 
• Zelhem, Doetinchemseweg 73, voor verbranding nabij de Doetinchemseweg
• Zelhem, Eeltinkweg 3A, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Meeneweg 9, voor verbranding nabij dit adres
• Zelhem, Oosterwijkweg 1A, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 41 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hoog-Keppel, in verband met de Keppelrun is op 8 juni 2008 van 10.00 tot 14.00 uur de

Monumentenweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, op 20 juli 2008 is tijdens een familiefeest de Fresiaweg van nr.16 t/m 30 van 13.00 tot

20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens een concert op 4 juli 2008 is de Markt van 18.45 tot 20.45 uur afgesloten voor

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de open zondag zijn op 6 april 2008 de Smidsstraat, Stationsstraat, Markt,

Kerkweg, Stationsplein en de Doetinchemseweg, tussen de Markt en Achter de Hoven, 
van 09.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

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, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- 
en sloopvergunningen), Ruimtelijke en economische ontwikkeling (aanlegvergunning), 
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Alleen voor aanlegvergunningen 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
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift 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.

Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• 'Steenderen Buitengebied 2006 Timpweg 6'

Het plan heeft betrekking op het slopen van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, waar
nieuwbouw van seniorenwoningen voor in de plaats komt

• 'Bedrijventerrein Vinkenkamp herziening 2005-2'
Het plan heeft betrekking op de gewijzigde ontsluiting van enkele bedrijfspercelen, gewijzigde
ontsluiting en uitbreiding van het bedrijf VIV Vreeland, verruiming van de gebruiksmogelijkheden
van boerderij Reuterink en uitbreiding van het bedrijf Keiser Verkeerstechniek

• 'Prostitutie 2007 Zelhem en deel Hengelo (Gld)'
De voormalige gemeenten Vorden, Steenderen en Hummelo en Keppel hebben het gemeente-
lijk prostitutiebeleid reeds planologisch geregeld door zones vast te stellen waarbinnen seks-
inrichtingen mogelijk zijn. De voormalige gemeente Zelhem en een deel van Hengelo hebben
planologisch nog niets geregeld. Omdat er dus binnen de gemeente Bronckhorst al zones vast-
gesteld zijn waar seksinrichtingen mogelijk zijn, wordt met dit bestemmingsplan uitgesloten
dat binnen de voormalige gemeentegrenzen van Zelhem en een deel van Hengelo seksinrich-
tingen mogelijk zijn. Voor het buitengebied van de voormalige gemeente Hengelo is dit in het
recent vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo-Vorden 2005' al uitgesloten

• 'Buitengebied Hummelo en Keppel correctieve herziening 2006'
Dit plan bevat correcties van het moederplan op niet goedgekeurde planonderdelen en onder-
delen die in beroep zijn vernietigd. Daarnaast zijn enkele fouten gecorrigeerd. Ook hebben
partiële herzieningen, wijzigingsplannen en vrijstellingen, die na het van kracht worden van 
het moederplan onherroepelijk zijn geworden, een vertaling gekregen in dit plan

De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.

Aangezien de plannen nu onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Bestemmingsplannen

Afsluiten Heggeveld en Slondeweg voor gemotoriseerd verkeer
B en w van Bronckhorst hebben besloten een gesloten verklaring voor motorvoertuigen in te
stellen op het Heggeveld in Laag-Keppel en op de Slondeweg in Hoog-Keppel. De wegen blijven
toegankelijk voor landbouwverkeer. Dit houdt in dat de weg niet fysiek wordt afgesloten. De ge-
sloten verklaring wordt alleen ondersteund met borden. Met dit besluit komt de gemeente tege-
moet aan het integrale uitvoeringsplan Ecologische Verbindingszone Oude IJssel. We verminde-
ren de verstoring van de natuur door het aantal voertuigbewegingen in het gebied te beperken. 

Mogelijkheid tot beroep
Tegen dit besluit kan een rechtstreeks belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekend-
making van dit besluit, schriftelijk beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen, Sector bestuurs-
recht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam
en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen
waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van het
besluit te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. 

Het besluit treedt na deze bekendmaking in werking. Het indienen van een beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u
hebt een beroepschrift ingediend, dan kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden
verzocht. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verkeersbesluit voor Laag- en Hoog-Keppel

Gedeputeerde Staten hebben op 4 maart 2008 besloten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
gedeeltelijk opnieuw te begrenzen. Doel van de herbegrenzing is de EHS 'robuuster' te maken.

De ontwerpstreekplanherziening ligt van 31 maart t/m 13 mei 2008 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het informatiecentrum van het provinciehuis in Arnhem en ook op ons ge-
meentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03 70. De ontwerpstreekplanherziening en
bijbehorende kaarten kunnen vanaf 31 maart tevens worden gedownload via
www.gelderland.nl/ehs

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van
Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem o.v.v. 'zienswijze herbegrenzing EHS'. Zienwijzen
kunnen ook worden gemaild naar ehs@prv.gelderland.nl of gefaxt naar (026) 35 99 596. Wie dit
mondeling wenst te doen, kan op ma, di, wo en vr tijdens kantooruren contact opnemen met
Jolanda Timmerman, dienst REW, tel. (026) 35 98 170.

Terinzagelegging ontwerp-streekplanherziening voor 
de herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur (EHS)

Meldingen (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Halle, Dorpsstraat 102, voor het veranderen van de inrichting door het vervangen van de

opslagloods en opslagruimte voor veevoeders en premixen in zakgoed
Deze verklaring is op 25 maart 2008 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

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

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
27 maart t/m 7 mei 2008 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Baakseweg 12, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een

zoogkoeien- en vleesveehouderij

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, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 8 mei 2008. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en hand-
having, tel. (0575) 75 02 87.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
27 maart t/m 7 mei 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Dwarsdijk 2, voor  een oprichtingsvergunning voor een melkrundveehouderij
• Zelhem, Ruurloseweg 35, voor een uitbreidings- cq. veranderingsvergunning voor een 

veehouderij

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 8 mei 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer
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Besluit intrekking vergunning (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
27 maart t/m 7 mei 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Toldijk, Schiphorsterstraat 5, voor het intrekken van de aan vergunninghouder op 8 november 1994

verleende vergunning Wet milieubeheer voor een varkenshouderij

Strekking van het besluit:
De vergunning wordt op grond van artikel 8.25, eerste lid onder c van de Wet milieubeheer
ingetrokken, omdat meer dan drie jaar geen gebruik is gemaakt van de verleende vergunning.

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

over de ontwerpbeschikking                   
c. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

zienswijzen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 8 mei 2008.

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

Besluit tot aanpassing van de voorschriften (art. 8.23 Wm en art. 3:30 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf
27 maart t/m 7 mei 2008 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Drempt, Rijksweg 40B, voor het ambtshalve aanpassen van de voorschriften van de op 

11 augustus 1981 en 23 november 1982 verleende vergunningen

De burgemeester heeft op 12 maart 2008 het coffeeshopbeleid vastgesteld. Dit beleid houdt in
dat in de gemeente Bronckhorst geen coffeeshop gevestigd mag worden. Het beleid treedt direct
na deze bekendmaking in werking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer 
R. Visschers van de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 50.

Coffeeshopbeleid vastgesteld

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de aanpassing van de voorschriften
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften en niet strijdig met het
belang van de bescherming van het milieu. De beschikking is afwijkend van het ontwerp vastgesteld.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere

ontwerpbesluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen.
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 8 mei 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

ROMAS
Grondwerken BV
is een jong en 
dynamisch bedrijf
dat werken uitvoert
in de grond-, weg-
en waterbouwsector
in binnen- en
buitenland.

ROMAS Grondwerken BV • Saturnusweg 4e • 6971 GX Brummen • 0575-560223
Rob Masselink • De Eiken 20 • 7221 GK Steenderen • 06-10180092

GRONDWERKEN B.V.

NIEUW
Voor al uw grond- en sloopwerkzaamheden
kunnen we u voorzien van: 

- graafmachine’s - mobiele kraan
- rupskraan
- minikranen

- transport - containerwagens
- tractor met kieper

- afvalcontainers in diverse maten

- zandleverancies van - tuingrond
- ophoogzand
- grind

- straatwerkverharding - gebroken puin

- levering van stenen - sierstenen
- nieuwe stenen
- gebruikte stenen

ook voor al uw straatwerkzaamheden

DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

Door ons gezocht:

wat oudere
betaalbare

vrijstaande woning
met hobbyruimte /

garage en tuin
in of nabij Ruurlo.

Uw reactie naar
0573-461311 of

bermien@zonnet.nl

Prachtige lokale wandelroutes in uw eigen woonomgeving!
Verkrijgbaar bij:VVV Agentschap Hengelo (Gld.) - VVV Agentschap Steenderen - VVV winkel Zelhem - VVV winkel Vorden

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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In de gemeente Bronckhorst zijn hier-
voor drie ouderenadviseurs aangesteld.
Mieke Frencken, Ineke Bijsterbosch en
Ans Vermeulen zijn in dienst genomen
door Stichting Samenwerking Welzijn
Bronckhorst (SSWB). Ans Vermeulen is
aangesteld als ouderenadviseur voor
Vorden en Hengelo. Het steunpunt in
Vorden is de WegWijZer, een onderdeel
van Stichting Welzijn Ouderen (locatie
De Wehme, Nieuwstad 32. Tel. 0575-
5531559). Het steunpunt in Vorden is
geopend op maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Het
steunpunt voor Hengelo is onderge-
bracht bij sporthal De Kamp aan de Sa-
rinkkamp en is geopend op maandag,
woensdag en vrijdag van 10.45 tot
12.45 uur. In Hengelo is er nog geen
vast telefoonnummer. Deze wordt later
bekend gemaakt. Wel is ouderenadvi-
seur Ans Vermeulen bereikbaar op
haar mobielnr. 06-10727474. 

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN
DE OUDERENADVISEUR?

De ouderenadviseur biedt u ondersteu-
ning, informatie, advies en bemiddelt
bij vragen en problemen op gebied van
wonen, zorg en welzijn. “Zo kan ik voor
u thuiszorg aanvragen of een aanvraag
indienen voor een woningaanpassing,
maaltijdvoorziening regelen, bemidde-
len naar andere instanties en dergelij-
ke. Het steunpunt is laagdrempelig.
Dat wil zeggen, dat u met al uw vragen
bij mij terecht kunt en het is gratis”,
zegt Ans. Ans Vermeulen werkt nauw
samen met het centrale Wmo-loket en
heeft twee dagen met hen meegelo-
pen. Ans wil de ‘sociale kaart’ van Hen-
gelo en de gemeente Bronckhorst
breed verkennen. Zo heeft zij de afgelo-
pen tijd kennis gemaakt met medewer-
kers van onder meer de UVV, het Rode
Kruis, de Zonnebloem, de Stichting
Hulpdiensten, de Ouderenbonden en
de stichting Ouderensoos. Met deze in-
formatie hoopt Ans haar voordeel te
doen en waar ouderen baat bij kunnen
hebben. Ans is bezig met het maken
van een folder voor het steunpunt in

Hengelo. Verder gaat de ouderenadvi-
seur binnenkort langs de huisartsen,
fysiotherapeuten, wijkverpleegkundi-
ge, maatschappelijk werk, de kerk,
kortom alle dienstverlenende instan-
ties waar ouderen mee te maken kun-
nen krijgen. Op haar verkenningson-
derzoek heeft Ans deelgenomen aan
de conferentie voor ouderenadviseurs
die werd georganiseerd door het Spec-
trum. Het Spectrum wil ontwikkelin-
gen ondersteunen en de reeks opgezet-
te trajecten en vernieuwingen bunde-
len. In Vorden is ook een uitleendepot
van hulpmiddelen zoals rollator, rol-
stoel, toiletstoel en dergelijke in sa-
menwerking met Sensire. “Ik hoop dat
dit ook in Hengelo van de grond kan
komen”, kijkt ze alvast vooruit. Door
haar beperkte uren is het nog niet mo-
gelijk om huisbezoeken te doen. Naast
haar functie als ouderenadviseur is
Ans Vermeulen ook werkzaam bij Sen-
sire als incontinentieconsulent. “Ik
heb nauwe samenwerking met de VIT.
Binnenkort wil ik ook de Mantelzorg-
salon, het Alzheimercafé, zorgboerde-
rijen, de Bleijke en andere instellingen
bezoeken”. Ouderenadviseur Ans Ver-
meulen heeft het goed naar haar zin
een werkt graag voor en met ouderen.
“Ze kunnen altijd bij mij terecht”, zegt
ze enthousiast.

Ans Vermeulen: "Ze kunnen altijd bij mij terecht"

Ouderenadviseur in Hengelo werkt
vóór en mét ouderen

Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn in
veel gemeenten ouderenadviseurs aangesteld. De overheid vindt zelfstan-
digheid, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en participatie van
burgers erg belangrijk. Dus ook van de groep ouderen. Ouderen dienen
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, daarbij ondersteund door
een netwerk van mantelzorg, vrijwilligers en professionals.

Ouderenadviseur Ans Vermeulen werkt voor Vorden en Hengelo.

Het gebied Baakse Beek-Veengoot ligt
tussen: Zelhem en Aalten in het zui-
den, de IJssel in het westen, Vorden,
Ruurlo en Lichtenvoorde in het noor-
den en Winterswijk in het oosten. Het
landschap wordt bepaald door land-
goederen, waar natuur, water en land-
bouw verweven zijn, gebieden met
grootschalige landbouw en een over-
gangszone.

BELANGRIJKSTE VERBETERINGEN
De provincie heeft de Baakse Beek-
Veengoot toegevoegd aan de lijst van
prioritaire gebieden die bij de ontwik-
keling van landelijk gebied ('Vitaal Gel-
derland') extra geld en aandacht krij-
gen. De belangrijkste verbeteringen die
voor het gebied op stapel staan zijn:
• de aanpak van de verdroging van

vijf landgoederen; 
• de ontwikkeling en realisering van

een ecologische verbindingszone
langs zeventig kilometer beken en
watergangen. Het "vispasseerbaar"
maken van stuwen maakt hiervan
onderdeel uit; 

• het scheppen van kansen voor de
ontwikkeling van drie landbouw-
ontwikkelingsgebieden;

• het versterken van de landbouw-
structuur door grondruiling en be-
drijfsverplaatsing; 

• het nemen van maatregelen om de
klimaatverandering op te vangen,
zoals het vasthouden van water;

• het nemen van milieumaatregelen.
Daarnaast liggen er kansen voor re-
creatie, toerisme en versterking van
cultuurhistorische plekken in het
gebied.

SAMENSPRAAK EN SAMENWERKING
Waterschap en Provincie willen de ver-
beteringen in samenhang uitvoeren.
Dat vraagt om een integrale aanpak
die in nauwe samenwerking en sa-
menspraak met gemeenten en andere
partners (landbouw, natuur, recreatie
en toerisme) wordt uitgevoerd. Daar
staat het waterschap als uitvoeringsor-
ganisatie die bekend is met veel van de
watergerelateerde wensen die er lig-
gen in het gebied, voor aan de lat. 'Wij
gaan voor een transparant proces',
stelt Henk van Brink, dijkgraaf van wa-
terschap Rijn en IJssel. 'Het is voor ons
een belangrijk mega-project waarin
draagvlak en vertrouwen over en weer
met hoofdletters worden geschreven'. 
Gedeputeerde Harry Keereweer is blij
met de samenwerking van provincie
en waterschap. 'Baakse Beek-Veengoot
is een belangrijk strategisch gebied in
ons waterhuishoudingsplan en na-
tuurgebiedsplan. Wij gaan schouder
aan schouder het proces in. Daarbij
zullen wij als provincie het water-
schap in de uitvoering van harte on-
dersteunen en faciliteren'. 

INTENTIEOVEREENKOMST
Waterschap en Provincie streven er
naar de samenwerking met gemeen-
ten en andere partners nog voor de
zomer in een intentieovereenkomst
vast te leggen. Zij gaan daarover op
korte termijn met hen in overleg.

Gebiedsontwikkeling 
Baakse Beek-Veengoot
Waterschap Rijn en IJssel en de pro-
vincie Gelderland willen samen
aan de slag om het gebied Baakse
Beek-Veengoot te ontwikkelen. Het
waterschap wordt trekker van de
uitvoering van dit gebiedsproces
met de provincie in een ondersteu-
nende rol. In het gebied liggen kan-
sen op verbetering van landschap,
water, landbouw en natuur. Samen
met belanghebbende instanties in
het gebied worden deze kansen in-
tegraal gewogen en in uitvoering
genomen. Het Algemeen Bestuur
van het waterschap en Gedeputeer-
de Staten van Gelderland hebben
hiertoe deze week besloten.

Bij Agrazorg gaat het om gezinszorg
en huishoudelijke verzorging. Maar
ook bij kraamzorg of verpleegkundige
zorg kan AB Oost eventueel bemidde-
len. "Al 25 jaar geleden is AB Oost be-
gonnen met huishoudelijke zorg op
het agrarische bedrijf. Een zieke boer
kon bij de bedrijfsverzorging terecht,
maar als de boerin ziek was, was daar
geen vervanging voor mogelijk. AB
Oost is toen een oplossing gaan bieden
door het aanstellen van agrahulpen.
Vrouwelijke medewerkers die de boe-
rin zowel in het voor- als achterhuis
konden vervangen. De komst van
Agrazorg is een verdere professionali-
sering van deze vorm van hulp."Aan
het woord is Anne Marie van Oldeniel,
die samen met collega's verantwoorde-
lijk is voor de introductie van Agra-
zorg. Het opzetten van Agrazorg is me-
de een gevolg van de introductie van
de Wet op de Maatschappelijk Onder-
steuning (WMO). Door de invoering
van deze wet is de huishoudelijke
hulp uit de AWBZ gehaald en moeten
mensen voor dit soort hulp een be-
roep doen op particuliere instanties.
AB Oost biedt deze hulp nu ook aan.
"Wij hebben ervaring met de agrahul-
pen. Daarnaast blijken zowel leden
van AB Oost als ook belangenpartijen
erg enthousiast te zijn over Agrazorg.

In een gehouden enquête gaf 65% van
de respondenten aan daadwerkelijk
gebruik te gaan maken van Agrazorg."

TOTAALOPLOSSINGEN
Bijkomend voordeel is dat AB Oost een
totaaloplossing kan bieden. De mede-
werkers van AB Oost kunnen voor
Agrazorg worden ingeschakeld, maar
daarnaast zijn er medewerkers die op
het bedrijf kunnen bijspringen bij bij-
voorbeeld het melken. Ook voor
kraamzorg of verpleegkundige zorg
kan men terecht bij AB Oost. De orga-
nisatie heeft geen eigen kraamver-
zorgsters of verpleegkundigen in
dienst, maar werkt wel samen met or-
ganisaties die deze medewerkers wel
in dienst hebben. Instanties met de-
zelfde werkhouding en instelling als
AB Oost. 

OVER AB OOST
AB Oost komt oorspronkelijk voort uit
de Coöperatieve Vereniging Agrari-
sche Bedrijfsverzorging en werd in de
jaren zestig opgericht om de continul-
teit van het agrarisch bedrijf voort te
zetten. Ook vandaag de dag kan een
agrarische ondernemer bij ziekte of
andere calamiteiten een beroep doen
op de medewerkers van AB Oost. In-
middels is het bedrijf uitgegroeid tot
een allround personeelsvoorziener, ac-
tief in vrijwel alle sectoren van de
land- en tuinbouw. Ook kunnen boe-
ren en tuinders er terecht voor be-
drijfsspecifieke werkzaamheden als
klauwverzorging, veescheren, pluim-
veevangen en fruitsnoei. De laatste ja-
ren heeft de organisatie de horizon
verbreed naar aanverwante sectoren
zoals bouw, grond- weg- en waterbouw
en de groensector. Daarnaast begeeft
AB Oost zich ook op het gebied van het
uitzenden en detacheren van perso-
neel. En vanaf nu dus op het gebied
van (huishoudelijke) zorg.

Agrazorg:

Huishoudelijke hulp op het

agrarisch bedrijf
De overheid trekt zich steeds ver-
der terug uit de thuiszorg en gaat
steeds meer uit van de zelfred-
zaamheid van huishoudens. In de
land- en tuinbouw zijn bedrijf en
gezin echter nog steeds sterk met
elkaar verbonden. Hierdoor kun-
nen bijvoorbeeld bij ziekte of onge-
val, door extra werkdruk in de
oogsttijd of door werk buitenshuis,
huishouden en gezin plotseling
sterk ontregeld raken. AB Oost
heeft daarom een thuiszorgpro-
duct ontwikkeld: Agrazorg.

En ziet, op 1 mei - Hemelvaartsdag dus
- valt alles op z'n plaats. Normaal wordt
33  jaar en het openluchttheater be-
staat 70 jaar. Betere alibi's voor een
Achterhoeks rockfeest bestaan niet.
Het is Hemelvaartsdag 1975. Bennie Jo-
link staat op het podium van de Pop-
meeting in het Lochemse openlucht-
theater en overziet de nog tamelijk lo-
me mensenmassa. De band speelt een
lang bluesintro. Bennie zet in: ,,Ik zat
laatst te schijten op de plee....'' De zan-
ger ziet een schokgolf door het publiek
gaan. 'Wat is dit?!', zie je de mensen
denken. En Buuz'n Beernd weet op dat
moment: We moeten al die Engelstali-
ge nummers snel vergeten en in het
Achterhoeks verder...Normaal is gebo-
ren. Festivalorganisator Joost Carlier -
nog altijd Lochemer - bood zich diezelf-

de dag aan als manager. In 1975 vielen
Hemelvaart en de Dag van de Arbeid (1
mei) overigens ook op dezelfde dag. In
werkelijkheid was de band toen al even
bezig, getuige ook een demo-cassette
Die onlangs is teruggevonden in de bu-
relen van de VPRO in Hilversum. Die
werd al in 1974 verstuurd door Boozin'
Bennie en bevatte oernummers van
Normaal, zoals: 'Smear as  'n jaghond'
en ''t Is klooten hier'. Beide nummers
belandden later op de eerste single van
de band, waarbij de eerste titel werd
gewijzigd in 'Hels as 'n Jagdhond'. Die
verscheen nog voor de eerste hit en
grootste hit 'Oerend Hard'. Hoe dan
ook: Normaal en het Openluchtthea-
ter horen sindsdien bij elkaar. De band
groeide groter en stond in mega-hallen
en supertenten en scoorde hit op hit,

maar de herinnering aan de sfeer van
het begin bleef. Dat geldt voor zowel de
bandleden van het eerste uur als voor
de fans die de begintijd meemaakten.
Inmiddels zijn alle 'verloren zonen' te-
rug op het nest, zodat het echt een blik
terug in de tijd wordt. Buuz'n Beernd
(zang, gitaar), Frederick Puntdroad (gi-
taar, zang), Brekken Jan Schampschot
(drums) en Wimken van Diene (bas)
zijn alle vier van de partij. De laatste
werd overigens pas bandlid twee we-
ken na dat gedenkwaardige concert in
Lochem. Normaal zou Normaal niet
zijn als niet een aantal verrassingen
zijn ingebouwd in het middagvullen-
de programma. Het concert is georga-
niseerd in nauwe samenwerking tus-
sen Normaal en de Stichting Open-
luchttheater Lochem (STOL). Donder-
dagmiddag 1 mei.Kaartverkoop: VVV
Lochem en via normaal.nl Info:
www.normaal.nl en www.openlucht-
theaterlochem.nl  Het theater heeft
een beperkte capaciteit.

Band bestaat 33 jaar, theater wordt 70

Normaal komt 'thuis' in openluchttheater Lochem
Normaal komt na 33 jaar 'thuis'. Goed, ze keerden in 2004 ook al eens
terug naar het Lochemse openluchttheater, maar de ultieme sfeer van een
volle bak met uitgelaten en dorstige 'dauwtrappers', dát moest er nog
eens van komen.
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Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3A
7251 LR Vorden
06-15474317
info@paardenspier.nl

www.paardenspier.nl
Sportmassage voor paarden

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

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

HET IS NU DE TIJD VOOR
UW BUITENSCHILDERWERK

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-werkge-
meenschap met een biologisch dynamisch agrarisch
bedrijf te Vorden. Urtica biedt behandeling aan mensen
met psychiatrisch problematiek en zorg aan mensen
met een verstandelijke beperking of problematiek in
het autistische spectrum. Het boerenbedrijf is hierin de
spil, de antroposofie de inspiratiebron. Wegens sterke
groei zijn wij per direct op zoek naar een;

SALARISADMINISTRATEUR M/V
VOOR 16-20 UUR PER WEEK

Geïnteresseerd in deze functie? Kijk voor meer informa-
tie op WWW.URTICADEVIJFSPRONG.NL

Goma B.V. is een onderneming van ca. 125 medewerkers, die zich beweegt op het gebied van de toeleve-
ring van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze producten worden in hoofdzaak vervaardigd uit
dunne plaat- of bandstaal. De fabricage vindt plaats op moderne grotendeels CNC-gestuurde machines (klei-
ne tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM faciliteiten.Voor
de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaalmachi-
nes. Daarnaast heeft Goma B.V. een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling. Goma B.V. kenmerkt
zich door haar uitstekende arbeidsvoorwaarden en goede opleiding- en doorgroeimogelijkheden.

GOMA B.V. is op zoek naar nieuwe collega’s voor de volgende functies;

HEFTRUCKCHAUFFEUR

• Aan- en afvoer van stempels, materiaal, halffabrikaten en emballage op diverse werkplekken.
• Het invoeren van materiaal in het automatisch magazijn.
• In voorkomende situaties productiewerk.
• Werkzaam in twee ploegendienst.

Functie-eisen: Een geldig heftruckcertificaat en ruime ervaring.

MACHINESTELLER STAMPERIJ 

• Het lezen en controleren van de werkorderformulieren.
• Het instellen van de excenterpersen en andere machines op de afdeling.
• Het instrueren van andere medewerkers.
• Toezien op de uitvoering en het tussentijds controleren van de werkzaamheden.
• Het bedienen van een heftruck.
• Het vervangen van de chef afdeling stamperij/automaten bij diens afwezigheid.
• Werkzaam in twee ploegendienst.

Functie-eisen: LBO metaal en/of voor de functie voldoende ervaring met plaatwerkproducten.
Een geldig heftruckcertificaat

Heeft u vragen, bel dan met dhr. J. Beunk.Wilt u voor een functie in aanmerking komen, stuur dan
uw brief of e-mail, voorzien van c.v., aan de afdeling P&O, t.a.v. mw. L. Maliepaard.
GOMA B.V.
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.
Tel.: 0575-468211, Fax: 0575-468275
E-mailadres: l.maliepaard@goma.nl

®

®

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

Land- en Tuinbouw mechanisatie

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

UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR 
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
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Gerda Wisselink woont in Varssel,
waar het achterhuis in 2000 verbouwd
werd tot galerie/atelier. De naam F87
komt uit de tijd dat het buurtschap
aangeduid werd met de letter F. Reer-
inkweg 1 was toen F87. 

Gerda vond de tekenlessen vroeger op
school het leukst. Thuis tekenen was
een luxe, omdat er niet veel mooi te-
kenpapier beschikbaar was. ”Mijn ou-
ders hadden een smederij en winkel
in huishoudelijke artikelen, de tegen-
woordige Heidesmid in Halle-Heide.
Wij mochten tekenen op de lege ach-
terkanten van rekeningen en in oude
kasboeken.”

Gerda ging naar de Kunstacademie in
Arnhem en volgt nu al jaren elke
maand lessen bij Bob Tomanovic, kun-
stenaar in Leiden. Hij geeft fijn les en
goede adviezen. Gerda ontwikkelende
een eigen stijl met veel kleur, warmte
en kracht. Ze gebruikt technieken als
aquarel of olieverf en schildert zowel
realistisch als abstract. “Zo’n schilder-
dag is een stimulans, want als je thuis
bent wil je direct verder schilderen,”
vertelt Gerda enthousiast.

Een aantal keer nam Gerda deel aan
het Kleurenpallet van de Achterhoek,
een schilderswedstrijd die wordt geor-
ganiseerd door Rotary Club Zutphen.

Daarnaast exposeert ze jaarlijks in de
Kapel van Bronkhorst samen met Elly
Lievense uit Rotterdam en Els Brum-
melhuis uit De Lutte, dit jaar van 5 tot
11 april 2008. “Met zijn drieën maken
wij nog wel eens dingen af, dat stimu-
leert wel,” zegt Gerda. “Dan heb ik een
schilderij al zo lang thuis staan en ik
zie er wat aan, maar weet niet wat.
Doordat je er met elkaar over praat,
lukt het om het schilderij af te ma-
ken.”

Gerda werkt met Artisan, een olieverf
die met water verdunbaar is. Ook pen-
selen zijn met water te reinigen in
plaats van met terpentine. “Ik vind de
kleuren heel mooi en fijner mengen,”
vult ze aan. “En dan kun je er wel een
hele dag aan werken. Je begint heel en-
thousiast met iets dat je in je hoofd
hebt, maar je kunt het vaak niet in
een keer afmaken, want dan moet het
drogen.” Aquarelleren vindt ze nog
steeds leuk, net als het schilderen van
herkenbare dingen. Realistisch, met
een voorkeur voor pastelkleuren. “Ab-
stract vind ik ook leuk, maar dan zeg-
gen ze altijd ‘Gerda, ik vind dat je de
laatste tijd niet zo je best doet! Nee je
schildert er zomaar wat op’,” lacht ze.
“’Maar weet je wel dat dit veel moeilij-
ker is’, zeg ik dan. Dit heb ik in mijn
hoofd en ik zie het niet voor me staan.
Mensen denken dat abstract makkelij-
ker is, dat je de verf er gewoon op-
gooit.”

JOYCE GOUDA
(33) uit Steenderen maakt schilderij-

en en muurschilderingen. Ze vindt
het leuk om kleurrijk te schilderen,
paars haar, gekke diertjes met priegel-
dingetjes eromheen en dergelijke.
Muurschilderingen worden vaak in
opdracht gemaakt, dus bepaalt de ei-
genaar van de muur wat erop wordt
geschilderd. “Maar met heel veel
kleur,” zegt Joyce. “Dat vind ik voor
mezelf wel het belangrijkste.”

“Als kind schilderde ik al met olieverf,
dat is dik, je kunt ermee kwasten en
structuur mee opwerken. Het voelen
en het vormen, dat had ik vroeger al.“
Ze studeerde voor sociotherapeut en
werkt in de Forensische Jeugdzorg. Zij
geeft daar ook tekenles: ‘teken maar
eens wat er in je omgaat’. 
Ze volgde de Cartoonschool in Amster-
dam, waar ze leerde strip- en cartoon-
tekenen. “Ik heb het niet afgemaakt,
maar heb veel geleerd van medeleer-
lingen waar ik nog contact mee heb,”
vertelt ze. “Er zat geen vooruitgang in
het leerproces. Elke keer als wij daar
kwamen was het ‘ga maar aan de
slag’. Je moest eigenlijk alles zelf doen.
Toen zijn we met zijn vieren gestopt
om wekelijks samen te werken en van
elkaar te leren.”

Tijdens de opleiding woonde ze tijde-
lijk in Noord Holland. Omdat ze haar
eigen huis in Steenderen, wat ze al elf
jaar heeft, in die tijd verhuurde, moest
ze op zoek naar tijdelijke woonruimte.
Het appartement bij Gerda was toen
vrij en ze kon het voor een jaar huren.
Daar ontmoette Joyce de zoon van Ger-
da, Gilbert. Dat is alweer vier jaar gele-
den. 

Na de Cartoonschool schilderde ze
zelf veel en gaf les op basisscholen tij-
dens projectweken. “Nu wil ik nog een
opleiding beeldend therapeut doen,
gericht op eigen creativiteit en daar-
mee andere proberen te helpen,” ver-
volgd Joyce. “Dit is in Nijmegen in
deeltijd, een avond en een dag.”

Joyce werkte ook wel ’s nachts. “Dan
begon ik pas ’s avonds om een uur of
negen. Ik zag het schilderij staan en
dacht ’er moet nu iets aan gebeuren’
en dan was ik ‘s nacht om drie uur
nog bezig. Muziek en een lekker wijnt-
je erbij. Supergeconcentreerd,“ weet
Joyce nog. Zelf iets maken is fijn,”
vindt ze. “Bij een muurschildering is
dat anders, want die maak ik in op-
dracht op locatie bij de eigenaar.” Ze
beschilderde de muren van restaurant
Juffrouw Tok. “Joyce, ga je gang!” zei-
den ze daar en ze maakte binnen het
thema een eigen invulling van de
muurschilderingen.

Schetsen doet ze liever niet, althans
niet van tevoren op een vel papier. Om
de verhoudingen goed te hebben be-
gint ze op een muur met hele dunnen
lijntjes. Op een doek staan ook wel va-
ge lijntjes, de basis, maar de rest is al-
tijd een verrassing. “Bijvoorbeeld qua
kleur wordt het altijd anders dan ik in
mijn hoofd had. Ik wilde heel graag
een Carrousel paard schilderen, die
zijn vaak een beetje wit met stipjes. Ik
had toen de basis en vond het toch leu-
ker om er een bont paard van te ma-
ken met gekke kleuren. Onderweg
krijg ik nieuwe ideetjes en het is ook
voor mezelf een verrassing wat eruit
komt,” vertelt ze. “Maar als je niks
meer te leren hebt, is de uitdaging
weg.” www.joycegouda.nl 

PIET PUTHAAR
uit Zelhem, schilder, pottenbakker en

dichter, komt oorspronkelijk uit De-
venter. Hij schilderde al vanaf jeugd en
zou graag naar de kunstacademie ge-
gaan zijn, maar hij kreeg het advies
om maar iets anders te leren. “Ik volg-
de toen de grafische academie. Hier
leerde ik ontwerpen, vormgeving, gra-
fische technieken, fotografie en litho-
grafie,” vertelt hij. “Het was een goed
alternatief.” Hij volgde schilderlessen
in Deventer en bij diverse andere
kunstschilders en bleef schilderen. De

laatste tien jaar leerde hij er het pot-
tenbakken bij door het volgen van di-
verse cursussen en workshops. Hij ge-
bruikt verschillende technieken. Ob-
jecten, schalen en vazen worden veelal
met hand gevormd en soms op de
draaischijf. “Het samenstellen en uit-
proberen van glazuren is een heel in-
gewikkeld en tijdrovend proces, waar
je nooit over uitgeleerd raakt,” zegt hij.

Zijn voorkeur echter gaat uit naar het
maken van Raku-keramiek. “Een tech-
niek die begin zestiende eeuw in Ja-
pan is ontstaan, naar wordt aangeno-
men in het Eisho gebied en een relatie
heeft met de theeceremonie (Cha no
yu). ”Het geglazuurde keramiek wordt
in een Rakuoven tussen de 950 en
1000 graden verhit, waarna het direct
uit de oven wordt gehaald. Door het
snelle afkoelingsproces, wat ook wel
te vergelijken is met een natuurramp,
dat het keramiek ondergaat, barst het
glazuur. Het gloeiend hete voorwerp
gaat in een ton met een laagje zaagsel.
Door de hitte ontbrandt het zaagsel.
Daarna wordt de zaagselton afgeslo-
ten. In de ton ontstaat ‘reductie’ en
mede hierdoor worden de kleuren van
het glazuur gevormd. De vrijgekomen
koolstof slaat neer in de gebarsten gla-
zuur en zo ontstaat een schitterend lij-
nenspel en een niet altijd te voorspel-
len resultaat. 

Dichten is eveneens een passie van
Piet. Een gedicht, wat een prijs won in
een gedichtenwedstrijd over het the-
ma ‘Vervoer’, werd in de treinen en
bussen van ‘Syntus’ opgehangen. Ve-
len hebben toen van dit gedicht mo-
gen genieten.

Tijdens de Kunst10Daagse hangt er
van Gerda Wisselink nieuw werk,
maar ook bestaand werk waaraan ze
weer dingen heeft veranderd, bijvoor-
beeld omdat ze die achteraf niet kleu-
rig genoeg vond. Ook de tuin zal in
april en mei weer mooi zijn, daar kan
ze nu al van genieten.

Verder zijn kleurige schilderijen van
Joyce Gouda en keramiek en gedich-
ten van Piet Puthaar geëxposeerd. Ate-
lier Galerie F87, Gerda Wisselink, Reer-
inkweg 1, 7255 MT Hengelo gld., tel.
(0575) 46 41 91.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk

Galerie F87

De tweede editie van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk zal plaats-
vinden van 25 april tot 4 mei 2008. Voor de Kunst10Daagse wordt een nieu-
we gids samengesteld, met een vertrouwde formule: Kunst en Cultuur te
bezichtigen in de galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de
route om deze te bereiken de Natuur in Bronckhorst laat beleven. Nieuw
is de podiumkunstenagenda, die in de Bronckhorst Kunst&Cultuur Na-
tuurlijk-gids zal worden vermeld. De organisatie wil Podiumkunstenaars
de gelegenheid geven hun podiumkunsten te tonen tijdens dit 10Daagse
evenement. Graag wilden Gerda Wisselink, Joyce Gouda en Piet Puthaar
na deelname aan de eerste editie, meedoen met de tweede Kunst10Daag-
se. In Galerie F87 worden schilderijen van Gerda en Joyce en keramiek en
gedichten van Piet geëxposeerd.

Gerda Wisselink (l.) en Joyce Gouda met een van hun werken.

Prachtig Raku-keramiek en recente gedich-
ten van Piet Puthaar.

In 2005 is de 9 holes golfbaan van Golf-
club ’t Zelle uitgebreid naar een vol-
waardige 18 holes baan. Er is geen
wachtlijst meer en er kunnen nieuwe
leden worden aangenomen. Daarom
houdt Golfclub ’t Zelle op zaterdag 5
april een Open Dag, waar iedereen de
baan kan bewonderen en zelf aan de
slag kan met ‘clubs en putters’. De
Open Dag begint om 12.00 uur en
duurt tot 17.00 uur. Tijdens deze dag
kunnen belangstellenden meedoen
aan allerlei activiteiten. Zo kan er on-
der leiding van golfprofessionals wor-
den geoefend op de golfswing, maar
ook op kortere slagen, zoals het ‘chip-
pen’ en ‘putten’. Ook worden er ver-
schillende demonstraties gegeven van
het golfen en kan er onder begelei-

ding gewandeld worden op de prachti-
ge golfbaan van ’t Zelle. Er zijn ver-
schillende leden van de golfclub aan-
wezig om vragen van bezoekers te be-
antwoorden. De toegang is gratis.

OVER GOLFCLUB ’T ZELLE
Golfclub ’t Zelle is een vereniging en
gelegen in een coulisselandschap op
het gelijknamige landgoed nabij Vars-
sel, tussen Ruurlo en Hengelo Gld. De
uitdagende baan biedt volop ruimte
en speelmogelijkheid voor beginners
en gevorderden. Naast een 18 holes
wedstrijdbaan (par 73) en een 9 holes
par 3 baan (par 54) beschikt het com-
plex over een gedeeltelijk overdekte
driving range, en pitch- en puttgreens.
De totale oppervlakte van het complex
bestrijkt ongeveer 95 hectare. 

Golfclub ’t Zelle is een actieve en infor-
mele vereniging voor particulieren en
bedrijven. Meer weten? Bezoek onze
website www.gczelle.nl of neem con-
tact op met het secretariaat van Golf-
baan ’t Zelle, tel. 0575-467533. Adres
Golfclub ’t Zelle, Vierblokkenweg 1,
7255 MZ Hengelo Gld.

Open Dag Golfclub 't Zelle
In het kader van de Nationale
Sportweek organiseert golfclub ’t
Zelle op zaterdag 5 april 2008 een
Open Dag. De dag is bedoeld om
mensen die gelnteresseerd zijn in
golfen de gelegenheid te geven om
nader kennis te maken met deze
sport in het algemeen en met Golf-
club ’t Zelle in het bijzonder.

De vorige modespektakelshows waren
een groot succes. Ruim voor aanvang-
stijd stond het publiek in een lange rij
voor de ingang van de sporthal. Deze
keer is het thema geheel in tropische
en Caribische sfeer. Het wordt vooral
een luchtig en vrolijke show met
zwoelende muziek en dans in een
sfeervolle ambiance. 
Het publiek wordt ontvangen met een
subtropisch welkomstdrankje. Ook de
kids worden niet vergeten. Professio-

nele modellen zullen schitteren op de
catwalk met de nieuwe modetrends
van de Hengelose ondernemers. De
shows worden afgewisseld met verras-
sende zomerse muziek en dans en
met flitsende lichteffecten. In een spe-
ciaal ingerichte paviljoen kunnen be-
zoekers onder meer terecht voor bloe-
men, schoenen en op gebied van haar-
mode. De wervelende voorjaar-zo-
mershow wordt een unieke belevenis,
die u zeker niet mag missen. 

De kaartverkoop is volop in gang en
velen zijn al in het bezit van een toe-
gangsbewijs. Kaarten zijn te koop bij
de volgende deelnemende bedrijven:
Capuchon Jeugdmode, Goossens Ato-
mica, Schröder Mode, Schoenmode
Hermans, Langeler Mode, Weuste-
nenk Kapsalon en De Barbier Kap-
salon. Tevens zijn kaarten te koop bij
Super de Boer Rinders, Flower Design
en Martine Hair + Beautysalon.

Zondag 13 april in sporthal De Kamp

Voorjaar-zomermodeshow
wordt een geweldig spektakel
Op zondag 13 april wordt sporthal
De Kamp in Hengelo omgetoverd
tot een prachtig modeshowpaleis.
Op veler verzoek en door het grote
succes van de vorige edities, organi-
seert de Hengelose modegroep een
spetterende voorjaar-zomermode-
show. Op 13 april worden er twee
shows gepresenteerd. De eerste flit-
sende show begint om 13.30 uur en
de tweede om 15.30 uur.

Tussen maart 1941 en oktober 1942
houdt Etty Hillesum een dagboek
bij, waarin zij haar persoonlijke ont-
wikkeling beschrijft. Later gaan de
oorlog en de jodenvervolging een
steeds grotere rol spelen. In juli 1942
gaat zij vrijwillig naar Westerbork
om daar hulp te bieden: zij schrijft
tientallen brieven met een aangrij-
pende beschrijving van haar erva-
ringen. Over haar leven en wat zij
geschreven heeft zal het deze avond
gaan, ook als voorbereiding voor het
bezoek aan het Etty Hillesum cen-
trum in Deventer. De avond wordt
gehouden op 10 april in Ons Huis.
De aanvang is om 20.00 uur.

Ons Huis Hengelo

Het leven van
Etty Hillesum
Etty (Esther) Hillesum is 10 jaar
als zij in 1924 naar Deventer
komt. Zij bezoekt het stedelijk
gymnasium en gaat in 1932
rechten en Slavische talen in
Amsterdam studeren.



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

ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m.0900-0767

KEUKENS!
koop je voordeliger in 

DUITSLAND

NS&S - Hans Emens
0640.50.11.58
www.nsens.nl

ko

S&S
64

w

NS!
delig

LAN

an
0.5
w

KENNUK
p je voor

UIT

.11.
ens

r in

Eme

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

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

Nu

€ 499,0
0

Nu alle
waterpartijen
30% korting!
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl
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Lichtenvoorde
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Groenlo
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Doesburg
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Neede
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Barchem
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Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg
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Drempt
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Wildenborch

Vierakker
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Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Voorst

Empe

Oeken

Leuvenheim

Voorstonden
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Zij reviseren een tweedehands aan-
hanger tot een heuse kanotrailer met
flexibel opzetstuk voor het vervoer
van wildwater kano's.  De kanovereni-
ging Njord met circa 100 leden heeft
steeds meer leden die de wildwater-
sport bedrijven en die in sterk stro-
mende beken en rivieren hun adrena-
line laten stijgen. Wildwatervaren is

een combinatie van behendigheid,
techniek, souplesse en gepaste lef. De-
ze olympische sport wordt in Neder-
land door een duizendtal mensen be-
dreven. Nederland heeft in Zoeter-
meer een heuse kopie van de Olympi-
sche wildwaterbaan van Peking waar
de kanoteams uit vele landen komen
oefenen. De kayaktrailer die de leerlin-

gen van het Beeckland belangeloos
bouwen zal de Lochemse vereniging
in staat stellen het vaaraanbod te ver-
groten. De vereniging is dan ook erg
blij met de hulp van de leerlingen en
hun docenten. Op zaterdag 19 april
kunnen belangstellenden op de open
dag kennis maken met de kanosport.
Een sport voor jong en oud, van ped-
delen tussen rietkraag en op slinge-
rende beekjes tot snelstromende rivie-
ren in heuvels en bergen. Inlichtingen
www.lkv-njord.nl

Leerlingen Beeckland bouwen 
belangeloos kano-aanhanger

Leerlingen van het Beeckland in Vorden, onderdeel van het Ulenhofcolle-
ge, zijn druk in de weer met de bouw van een kano-aanhanger voor de
kanovereniging Njord uit Lochem.

Veel mensen die de cursus Nordic Wal-
king hebben gevolgd zijn deze sport
nog wel blijven beoefenen maar in-
middels zijn de technieken van de cur-
sus misschien wat weggezakt. Het is
verder een sport die je individueel kan
beoefen maar menigeen wordt toch

extra gestimuleerd als met een groep
gelopen wordt. Free-wheel in Vorden
die inmiddels heel wat mensen op les
heeft gehad heeft daarom een opfri-
sles in het leven geroepen. Een hele
cursus hoeft niet meer maar om nog
eens gewezen te worden op eventuele

fouten die men is gaan maken kan po-
sitief werken om enthousiast te blij-
ven lopen. Ook is het natuurlijk leuk
om met anderen ervaringen uit te wis-
selen. Er wordt 5 kwartier geoefend
met iets grotere groepen dan in de
cursus. De les wordt verzorgd door
Arend Breukink, de vaste instructeur
voor de cursussen. Bent u geïnteres-
seerd geef u dan snel op bij free-wheel.
info@free-wheel.com of (0575) 554228.

Opfrisdag Nordic Walking

Op zaterdagochtend 5 april organiseert Free-Wheel in Vorden een opfris-
dag voor alle mensen die een cursus Nordic Walking hebben gehad en nog
even alle technieken willen oefenen.

De animo was erg groot en werd door
de klanten zeer gewaardeerd. De prijs-
winnaars zijn; het Quick boek soepel
en sterk -Bram Pijnappel uit Vorden -
Badhanddoek Gaastra - Floran Damen
uit Hengelo - Kadobon Schoenmode
Hermans - Adri Keinemans uit Henge-
lo. Het aantal ballonnen in de Smart

auto waren 138 ballonnen. Het
dichtstbijzijnde aantal werd geraden
door de familie Ankersmit uit Keyen-
borg met 137 ballonnen. Ook hier-
voor  een kadobon van Schoenmode
Hermans. Alle prijswinnaars hartelijk
gefeliciteerd en veel plezier met jullie
gewonnen prijzen.

Schoenmode Hermans deelt prijzen uit

Tijdens de heropenings week van Schoenmode Hermans waren er ver-
schillende acties waar leuke prijzen mee te winnen waren.

Een ieder die eens wil kennismaken
met een nieuwe tak van sport wordt
uitgenodigd  zich aan te melden om
deel te nemen. De deelname is gratis
alleen wordt er een vrije gift gevraagd.
Deze giften  komen ten goede aan een
goed doel en dat is dit jaar de Stich-
ting Step.

Step verzorgt een onderwijsprogram-
ma in Burkina Faso. Zij ondersteunt
o.a  de lagere school in het dorpje Tan-
walbougou  door het geven van leer-
middelen zoals boeken, schriften en
schrijfmaterialen. Ook zorgt zij voor
goed schoolmeubilair. Door de toena-
me van het aantal leerlingen in de af-
gelopen jaren is daar grote behoefte

aan meubilair. Met de opbrengst van
een actie verleden jaar van de Pierson-
school heeft Step al 120 nieuwe
schoolbanken kunnen aanschaffen.
Step wil  de opbrengst van de actie bij
Sportcentrum Aerofitt nu gebruiken
om oude schoolbanken te laten res-
taureren.

Dus fiets, loop of squash U fit bij Aero-
fitt en help zo ook de kinderen van
Tanwalbougou aan goede schoolban-
ken. Want goed onderwijs helpt kinde-
ren op weg naar een beter leven. Sport-
centrum Aerofitt  vindt U aan de Win-
kelskamp 5 in Hengelo gld. Aanmel-
den kunt U telefonisch, 0575 465001
of via de e-mail info@aerofitt.nl

Aerofitt voert actie voor Step

Tijdens de Nationale Sportweek voert Aerofitt actie voor de Stichting Step
uit Hengelo. Tijdens deze sportweek biedt  Sportcentrum Aerofitt vanaf
zondag 30 maart t.m. vrijdag  4 april  verschillende sportieve activiteiten
aan.

Er doen veertien dweilorkesten mee die
op drie verschillende podia gaan strij-
den om de eer. In de wedstrijdklasse
zijn dit tien orkesten en in de leutklas-
se vier. Een deskundige jury gaat het
een en ander beoordelen. Er is ook een
mystery guest aanwezig, maar de orga-
nisatie (Arnold van Ommeren, Johan
Jacobsen en Hans Langeler), zijn hier

nog mee in onderhandeling. De deelne-
mende dweilorkesten, met prachtige
namen, komen uit het hele land. De po-
dia waar de orkesten hun muzikale
kunsten vertonen, staan bij Welkoop/
Hotel Leemreis, Partycentrum Langeler
en het hoofdpodium is op de parkeer-
plaats achter het gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat. Het spektakel wordt
mede mogelijk gemaakt door diverse
sponsoren en hoofdsponsor Partycen-
trum Langeler. De organisatie is volop
bezig met de voorbereiding. Het be-
looft een bijzonder evenement te wor-
den dat u zeker niet mag missen!

Hengels Dweilfestival wordt spektakel
Voor het eerst wordt in Hengelo een
dweilorkestenfestival gehouden.
Het Hengels Dweilfestival begint op
zondag 20 april om 13.00 uur en
duurt tot ongeveer 17.00 uur.



Een internationaal mini- toernooi dat
op de velden van de voetbalclub Vor-
den wordt gespeeld en dat door de op-
volger van het bekende product ‘Tiger
Balsem’ wordt gesponsord. Gerard
Greven, voorzitter van de commissie
die het Kuijpertoernooi organiseert, is
reuze enthousiast over dit extra- ‘ tje
en is zeer benieuwd of het ook aan-
slaat. Zegt hij: ‘ Ik ben geneigd hierop
met ‘ja’ te antwoorden, want we heb-
ben met PSV, FC Twente, Willem II,
Bayer’04 Leverkusen en Bromma-
pojkarna uit Zweden een uitermate
sterk deelnemersveld.

Het toernooi was vooraf niet door ons
gepland, maar kwam eigenlijk bij toe-
val tot stand. Wij kregen eind vorig jaar
een telefoontje vanuit Zweden met het
verzoek of Brommapojkarna een aan-
tal dagen een trainingskamp op onze
accommodatie mocht beleggen.Van
onze kant geen enkel bezwaar, eigen-
lijk waren we best een beetje trots dat
de Zweden hier wilden trainen. Im-
mers, het D- pupillenteam van Brom-

mapojkarna heeft hier vorig jaar (der-
de plaats) uitstekend gepresteerd en bo-
venal met goed voetbal. Het zou na-
tuurlijk ook leuk zijn dat er tijdens de
trainingsstage hier ook nog een wed-
strijd gespeeld kon worden. Wij heb-
ben toen Bayer ’04 uit Leverkusen bena-
derd met het verzoek of zij niet tegen
de Zweden wilden uitkomen.

Zoals bekend is Bayer’04 al jarenlang
een vaste deelnemer aan het Kuijper-
toernooi en hoe, de Duitsers stapten al
vier keer als winnaar van het veld. Het
toeval wilde dat tijdens het afgelopen
toernooi, Bayer en Brommapojkarna
niet tegen elkaar in het veld kwamen.
De loting besliste anders ! Gezien het
goede spel van de Zweden reageerden
de Duitsers enthousiast en wilden zij
in mei heel graag tegen hen spelen. En
wat zo leuk was, Bayer ’04 nodigde
Brommapojkarna gelijk uit om op vrij-
dag 23 mei in Leverkusen op bezoek te
komen! Wij hebben toen als toernooi-
commissie, na overleg met de beide
clubs, besloten om er op zondag 25

mei een ‘echt’ toernooi van te maken.
PSV, FC Twente en Willem II waren di-
rect enthousiast, zodat ook deze clubs
met een sterk jeugdteam ( de spelers
spelen met ingang van 1 augustus
aanstaande in het C- team ) naar Vor-
den komen.

Natuurlijk prachtig dat ‘Star Balm’ het
toernooi wilde sponsoren. Of dit een
eenmalig gebeuren wordt of dat het
toernooi voor herhaling vatbaar is,
moet blijken uit de evaluatiegesprek-
ken die wij met de clubs en met onze
eigen vereniging Vorden straks zullen
voeren.’, aldus Gerard Greven. De ploe-
gen spelen zondag 25 mei een halve
competitie tegen elkaar ( wedstrijden
van 2x 20 minuten). Het grote interna-
tionale Wim Kuijpertoernooi vindt
plaats op 16 en 17 augustus. De deelne-
mende ploegen zijn dan: FC Liverpool
( winnaar 2007), Bayer ’04 Leverkusen,
Brommapojkarna uit Zweden, Olym-
piakos Piraes uit Griekenland, Ajax,
Feyenoord, PSV, Willem II en Vorden.
Gerard Greven: ‘ Momenteel voeren
we nog onderhandelingen met een
club uit Italië. Over hun deelname
krijgen we de komende week defini-
tief uitsluitsel.

Het is al weer de 18e keer dat het Kuij-
pertoernooi wordt gehouden. Dankzij
de medewerking van sponsors en de
vele vrijwilligers lukt het ons steeds in
financieel opzicht quitte te spelen..
We hebben zelfs nog ‘iets’ opzij kun-
nen leggen voor een wat minder gun-
stig jaar. Echter met jaarlijkse toe-
schouwersaantallen van ruim 4000,
maak ik mij daar geen zorgen over. 
Bovendien heeft het Wim Kuijpertoer-
nooi inmiddels in binnen- en buiten-
land een dermate uitstraling, dat we
jaarlijks tientallen aanvragen binnen
krijgen van clubs die graag mee willen
doen. Wij zijn daar zeer kritisch over,
we hebben een deelnemersveld van
tien ploegen en dat willen we graag zo
houden. Onze ‘top drie’, Ajax, PSV en
Feyenoord komen maar al te graag in
hun sterkste formatie naar Vorden en
willen derhalve ook graag tegen sterke
buitenlandse teams spelen. Om ook
met de arbitrage op peil te blijven, niet
alleen arbiters uit Nederland maar
ook uit Engeland en Duitsland’, aldus
Gerard Greven.

Zondag 25 mei het 'Star Balm' toernooi in Vorden

Gerard Greven: 'Tweemaal genieten 
van internationaal jeugdvoetbaltoernooi'

Liefhebbers van internationaal topvoetbal door D- pupillen, kunnen dit
jaar tot twee keer toe in Vorden hun hart ophalen. Naast het gebruikelij-
ke Wim Kuijpertoernooi in augustus met ploegen uit sterke Europese
voetballanden, komt er op zondag 25 mei een smakelijk voorgerecht bij.
Dit in de vorm van het ‘Star Balm’ toernooi.

Op de 2e dag begon Plekkenpol iets
voorzichtiger en wist hij goede tijden
op de klokken te zetten. Een flinke val-
partij in de laatste extreme test kostte
hem echter meer dan een minuut en
hierdoor moest hij op de tweede dag
tevreden zijn met een vijftiende
plaats. Commentaar Erwin Plekken-
pol:''Er lag heel veel sneeuw en we
hadden een pittige route door het bos
en een heel eind over het meer. De or-
ganisatie had een lange extreme test
en een hele mooie Cross Test uitgezet.
De Cross Test was vrij van sneeuw en
compleet op ijs. De eerste dag verliep
goed alleen ben ik in de eerste proef
drie keer gevallen en op andere proe-
ven ook nog wel eens. Ik was tevreden

met mijn veertiende plaats. De tweede
dag ben ik iets voorzichtiger begon-
nen en wist toen goede tijden op de
klokken te zetten. Ik was in de strijd
met Merriman voor de twaalfde
plaats. Echter in de laatste proef ben ik
hard gevallen en daarbij verloor ik on-
geveer een minuut. Uiteindelijk ein-
digde ik op 4 seconden van de veer-
tiende man op een vijftiende plaats.
Het rijden ging goed op de onwennige
sneeuw en nu met goede moed naar
Portugal''. In de tussenstand om het
Wereld Kampioenschap Enduro staat
Erwin na de wedstrijd in Zweden op
een vijftiende plaats. Over twee weken
gaat het kampioenschap verder in Vale
de Cambra, Portugal.

Plekkenpol scoort eerste WK punten in Zweden

Erwin Plekkenpol heeft afgelopen
weekend in het Zweedse Ostersund
zijn eerste WK punten van dit sei-
zoen binnen weten te halen. De rij-
der uit Vorden werd op de eerste
dag ondanks een aantal valpartij-
en veertiende in de E3 klasse.

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

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

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

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

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

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

MAART
26 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
27 Klootschietgroep de Vordense Pan

APRIL
2 Handwerkmiddag en Kraamverkoop

Welfare Rode kruis in de Wehme
2 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
2 L.V.G. Linde Lezing geest. verzorging
3 Klootschietgroep de Vordense Pan
3 Bejaardenkring
9 ANBO Klootschieten bij de Kleine

Steege
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO Klootschieten, Kleine Steege
16 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Bejaardenkring 50 jarig bestaan
23 ANBO Klootschieten, Kleine Steege
24 PCOB en ANBO Voorlichting Medi-

cijnen in het Stampertje
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
30 Festiviteiten Koninginnedag

De bedoeling van deze middag is om
leerlingen kennis te laten maken met
een harmonie orkest en een dirigent
(Berjan Morsink) en om te ervaren hoe
het is om samen muziek te maken. De
middag wordt altijd afgesloten met

een concertje waarbij ouders en ande-
re belangstellenden kunnen komen
luisteren. De blokfluitleerlingen
speelden samen met het orkest Rail-
way Traffic van Ivo Kouwenhoven. Er
was  voor deze gelegenheid een echte
conducteur die flink van zich liet ho-
ren op de fluit. Dit nummer is speciaal
geschreven voor blokfluit en harmo-
nieorkest. Zowel jongere als oudere
muzikanten hadden zelf ook nog een
stukje voorbereidt en dat je geen 9
hoeft te zijn om met deze muzikale
hobby  te beginnen bewees Agnes Kies-
kamp die sinds 2 jaar de saxofoon be-
speelt. Ook de jeugdige leden van de

drumband (o.l.v. Mike de Geest) lieten
van zich horen en speelden samen
met onze ervaren slagwerkers een
mars (Walk on). Het publiek werd deze
middag er ook bij betrokken en zon-
gen met begeleiding van het orkest het
liedje Allemaal Blaasmuziek uit Wind-
kracht 6.  (arr. B. Morsink). Het was een
leuke leerzame middag in het Stam-
pertje van het Dorpscentrum waarbij
er door iedereen erg z'n best gedaan is. 
Wil je ook een blokfluit, trommel of
blaasinstrument leren bespelen dan
kun je contact opnemen met Paul
Bunkers drumband (tel. 55 36 88) of
Karolien Huetink (tel. 55 34 38).

Jeugd play in Concordia
Op zaterdag 15 maart j.l. was er
weer een play in voor de muziek-
school en drumband leerlingen
van Concordia. Op deze middag
worden er door de leerlingen sa-
men met een aantal ervaren muzi-
kanten van Concordia een aantal
eenvoudige muziekstukjes inge-
studeerd.

Bij velen van u viel twee weken ge-
leden de Open Huizen Route
krant in de bus, een uitgave van
de gezamenlijke NVM-makelaars,
met daarin het regionale huizen-
aanbod. In deze uitgave kwamen
een viertal adviseurs aan het
woord, die betrokken zijn of kun-
nen zijn rondom de aan- en ver-
koop van een woning, waaronder
ondergetekende. In mijn bijdrage
ging het over de voorinschrijving
van een koopovereenkomst. Om-
dat de meeste ruimte natuurlijk
gevuld moest worden met te koop
staande huizen, kon er niet uitge-
breid stil gestaan worden bij dit
onderwerp. In deze bijdrage wil
ik dan ook een nadere toelichting
geven.

De inschrijving van een koopover-
eenkomst bij het Kadaster biedt de
koper van een woning een vorm van
rechtsbescherming. Net als de be-
denktijd van drie dagen en het ver-
eiste de koopovereenkomst schrifte-
lijk af te sluiten. De bescherming
komt er op neer dat een koper van
een woning wordt beschermd tegen
derden die na de koop, maar vóór de
levering (overdracht) een recht krij-
gen dat tegen de koper kan worden
tegengeworpen. Bijvoorbeeld tussen-
tijdse verkoop of verhuur, beslagleg-
ging of faillissement. 

Normaal gesproken ben je dan als
koper machteloos als je op dat mo-
ment nog geen eigenaar bent. Het
enige dat de koper dan kan doen is
een actie wegens wanprestatie je-
gens de verkoper instellen en schade-
vergoeding eisen. Alleen wanneer
een onrechtmatige daad kan worden
aangetoond, kun je alsnog de eigen-
dom verkrijgen, maar dat is niet zo
eenvoudig.

Sinds 2003 kent het nieuwe koop-
recht de mogelijkheid om de koop-
overeenkomst in te laten schrijven in
de openbare registers (het Kadaster),
waarin onder meer ook alle eigen-
doms- en hypotheekakten worden in-
geschreven. Deze inschrijving kan al-
leen via een notaris, vanwege het feit
dat er een notariële verklaring onder
de koopakte moet komen, waarin
wordt aangegeven dat er geen belem-
meringen voor de inschrijving zijn.

In de wet wordt een opsomming ge-
geven van de feiten waartegen de in-
schrijving de koper beschermd,
waarvan de belangrijkste zijn door-
verkoop, verhuur en beslag. Maar
ook het vestigen van een overbrug-
gingshypotheek door de verkoper
om zijn nieuwe huis te kunnen beta-
len valt daar onder. Als de koopover-
eenkomst eerder is ingeschreven

deert die overbrugging de koper dus
niet. Het is iets wat de betreffende
bank dan wel moet weten, zodat zij
maatregelen kan nemen om toch
hun claim veilig te stellen.

De bescherming tegen derden werkt
ook bij ruiling van woningen of per-
celen. Als het gaat om particuliere
kopers (een consument) van een wo-
ning kan er niet ten nadele van de
koper van deze regeling worden afge-
weken, gesteld dat de verkoper dat
zou willen. Uiteraard kun je als ko-
per wel beslissen om de koopover-
eenkomst niet in te laten schrijven.
Betreft het alleen een perceel grond
dan kan de inschrijfbaarheid wel
worden uitgesloten. Ook als de koper
een ondernemer is en het de aan-
koop van een bedrijfspand betreft,
kan van de inschrijfbaarheid con-
tractueel worden afgeweken.

Om te voorkomen dat de uiteindelij-
ke overdracht lang kan worden uit-
gesteld, om bijvoorbeeld heffing van
overdrachtsbelasting uit te stellen of
om overdracht aan anderen lang te
blokkeren is bepaald dat de inschrij-
ving maar zes maanden geldig is. Als
de overdracht dan nog niet heeft
plaatsgevonden is de woning weer
“vogelvrij”. Het is vervolgens zes
maanden niet mogelijk om opnieuw
met dezelfde verkoper een koopover-
eenkomst over dezelfde woning te
sluiten, anders is het wel erg gemak-
kelijk om deze regel te ontduiken.

De eerlijkheid gebied op te merken
dat tussentijdse doorverkoop of tus-
sentijdse verhuur geen alledaagse
praktijk is.  Zoveel kwaad schuilt er
nu ook weer niet in een doorsnee
mens. Maar je hebt van die types en
om die reden zou ik inschrijving van
de koopovereenkomst wel adviseren.
De meerkosten zijn gering en je bent
goed beschermd. Als de overdracht
snel na de ondertekening van de
koopovereenkomst plaatsvindt, bij-
voorbeeld binnen een maand, dan is
inschrijving minder noodzakelijk.  

Zoals gemeld schrijft de notaris de
koopovereenkomst in indien dit in
de overeenkomst staat aangegeven. U
hoeft daarvoor niet naar kantoor te
komen, want als de verkoper of de
koper verstandig is en een makelaar
heeft, maakt deze de koopovereen-
komst op. Als er geen makelaar bij de
verkoop is betrokken kan de notaris
ook de koopovereenkomst opstellen.

Voor de uiteindelijke overdracht no-
digen wij u natuurlijk wel uit, waar-
bij de koffie nog steeds is inbegrepen.

Gertjan Hulleman
notaris te Vorden en omstreken.



Margreet: ‘Mijn man komt uit deze streek en toen wij hier pas woonden heeft hij mij
alle wandelpaadjes laten zien, zelfs uit de tijd dat zijn opa daar wandelde. Wij vonden
dat wij richting de gemeenschap onze betrokkenheid moesten tonen, dus ook een stuk-
je moesten bijdragen aan bepaalde dingen. Wij zijn toen lid geworden van Dorpsbelang
Wichmond- Vierakker. Daar heb ik mij aangemeld bij de werkgroep ‘Mooi en veilig’
met als eerste doel van de werkgroep te inventariseren of men zich hier veilig voelt. 
En zoals uit de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête is gebleken, voelen de
bewoners zich in Wichmond en Vierakker gelukkig veilig. 
Onder het hoofdstuk ‘mooi’ legde de werkgroep het accent op onder meer het realiseren
van mooie wandelroutes. We wonen in een prachtig gebied waar je fijn kunt wandelen.
We willen de bestaande wandelroutes verder ontwikkelen en verfraaien. We hebben
hier al een ‘twee dorpen- route’ (wandeling tussen Wichmond en Vierakker over een
afstand van circa 4 kilometer).
Verder is er de ‘Klompenkearlsroute’, een wandelroute met een historisch verleden. 
Op gegeven moment betrapte een veldwachter ‘ergens’ op deze route een stroper. 
De man schrok en zette het vervolgens op een lopen en liet zijn klompen achter. 
De veldwachter, ook niet van gisteren, bleef de wacht houden bij de klompen in de ver-
onderstelling dat de stroper wel terug zou komen, hetgeen niet gebeurde. Het is een
waar verhaal, hier in Wichmond weten ze precies wie de stroper was’, zo zegt Margreet
lachend. Op gegeven moment las zij in de krant een bericht dat Landschapsbeheer
Gelderland en de Postcodeloterij een prijsvraag had uitgeschreven onder het motto
‘Creëer een belevenis en win je eigen ommetje’. Margreet Gründemann: ‘Ik zei toen
tegen de werkgroep, daar schrijven we ons voor in’.
Zo gezegd, zo gedaan. In eerste instantie wilden we de ‘Klompenkearlsroute’ eigenlijk
wel verfraaien en afmaken, echter dat schoot niet op, teveel rompslomp. Toen hebben
we de Ockhorstroute bedacht. Een route van pakweg 8 kilometer vanaf het Ludgerus-
gebouw richting Het Eiler (de drie huisjes die hier in de omgeving bij elkaar staan),
oversteken Baakseweg, stuk door Delden, via de Polweg naar de Ockhorstweg en weer
richting het Ludgerusgebouw. Dat betekende vervolgens een week fulltime werken,
praten en nog eens praten met landgoedeigenaren of we wel over hun grondgebied
mochten. Onderweg werd ik zelfs nog een keer door een paar ganzen in mijn benen
gebeten. Overleg met de gemeente, met de waterschappen en andere instanties. 
Uiteindelijk best wel trots dat alle obstakels werden overwonnen’, zo zegt Margreet die
ons vervolgens een dikke map toont met een grote hoeveelheid verslagen van de diverse
besprekingen en aanvragen! Het Landschapsbeheer Gelderland had bij het uitschrijven
van de prijsvraag wel een aantal criteria op papier gezet, waaraan moest worden
voldaan. Het moest een nieuwe route zijn, onderweg veel te beleven, aansluiting op
andere wandelpaden, inspirerend initiatief, afwisselende natuur, het mooie coulissen landschap. Ook dat men al wandelend
kon zien hoe feodale grondeigenaren toch voor een mooi landschap hebben gezorgd. Margreet: ‘Er bleken 50 inzendingen
te zijn. Na drie weken kregen we bericht dat we bij de beste twaalf zaten. Weer wat later kwam het bericht dat de Ockhorst-
route tot het ‘beste ommetje van Gelderland’ was uitgeroepen. Weer wat later werd de Ockhorstroute ook uitgeroepen tot
het op één na mooiste van Nederland. Alleen het ‘ommetje’ in Lisse ging ons voor. 
Te gek eigenlijk en vooral ook blij voor ons Dorpsbelang Wichmond- Vierakker en voor de dorpelingen zelf’, zo zegt
Margreet Gründemann. Tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis te Voorst kreeg zij uit handen van Jan Terlouw de prijs
van 10.000 euro overhandigd. Dorpsbelang is de afgelopen maanden volop aan de slag gegaan om de Ockhorstroute te
realiseren. Bordjes aanbrengen, paaltjes plaatsen, beplanting aanbrengen, vergunningen aanvragen etc. Vrijdag 4 april
gaat de Ockhorstroute in Vierakker feestelijk van start. Dan zal Dorpsbelang Wichmond- Vierakker, tijdens een bijeen-
komst voor genodigden om 17.00 uur aan burgemeester Aalderink de eerste folder uitreiken. Daarna zal Jan Terlouw om
18.15 uur het informatiebord bij het Ludgerusgebouw officieel onthullen, waarna iedereen die er bij wil zijn, wordt uit-
genodigd om al wandelend het fraais dat de Ockhorstroute biedt, te aanschouwen.

Margreet Gründemann terecht trots op Ockhorstroute

Winnende wandeling vrijdag 4 april

Ongeveer vier jaar geleden streek Margreet Gründemann samen met haar man
neer in het pittoreske Vierakker- Wichmond. Voorheen woonachtig in Dronten
en inmiddels nabij bakker Besseling in de Dorpsstraat gesetteld, vond het echt-
paar dat zij ook actief aan het alledaagse leven in de kernen moest meedoen.

Margreet bij het informatiebord over de Ockhorstroute

Het Reumafonds dankt alle col-
lectanten en comite leden die
in de regio Vorden hebben

meegeholpen tijdens de collec-
te hierbij hartelijk.

Onderzoek
Omdat het Reumafonds geen
overheidssubsidie krijgt, zijn
de opbrengsten van de collecte-
week van groot belang. 

Het onderzoek in Nederland is
inmiddels mede dankzij het
Reumafonds van hoog niveau. 

Nederlandse reumatologen be-
horen tot de besten ter wereld
en zullen zich blijven inzetten
om uiteindelijk de ziekte te
kunnen bestrijden.

Opbrengst Reumafonds
Het Reumafonds heeft in
Vorden en Kranenburg
2211,94 euro opgehaald tij-
dens de jaarlijkse collecte-
week. Met dit geld kan het
fonds nog meer onderzoek
doen naar behandelmetho-
den en medicijnen om reu-
ma te bestrijden. 

Voolal nu uit onderzoek van
TNO blijkt dat maar liefst een
op de vijf mensen in Neder-
land, boven de twintig jaar, last
heeft van een vorm van reuma.

De afgelopen week is er op de maandagavond en
woensdagmiddag weer gebridged in het Dorpscen-
trum te Vorden.

Uitslagen 
MAANDAG 17 MAART:
A-lijn: 1. Mw. Hendriks/Dhr. Bergman 63,50%. 2. Dhr.
Jansen/Dhr. Meijers 59,92%. 3. Dhr. Hissink/Dhr. den
Elzen 59%.
B-lijn: 1. Dhr. Schipper/Dhr. Veenhuis 57,92%. 2. Mw.
Norde/Mw. Florijn 57,08%. 3. Mw. Knoppers/Mw. Tig-
chelaar 56,67%.

WOENSDAG 19 MAART:
A-lijn: 1. Dhr. Bergman / Dhr. Vruggink 61,92%. 2.
Mw. Thalen/Dhr. Thalen 56,83%. 3. Mw. Van
Gastel/Mw. Hendriks 55,67%.
B-lijn: 1. Mw. Lassche/Mw. Van de Werf  62,39%. 2.
Mw. Bouwman/Mw. Van Manen 57,42%. 3. Mw. den
Ambtman/Dhr. Den Ambtman 57,29%.

B r i d g e n

 

 

Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere
aanbiedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren.

EXTRA INGEKOCHT...

...BIJNA UITVERKOCHT!

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

Milieulabel B • Standaard airco • Gemiddeld brandstofverbruik 1 op 18 km*

U rijdt al een Mitsubishi Colt vanaf € 10.667,-

EXCLUSIEF BIJ HERWERS MITSUBISHI IN ZUTPHEN. SPECTACULAIRE ACTIE OP DE MITSUBISHI COLT!

KIJK  VOOR  MEER   INFORMATIE  OP  WWW.HERWERSMITSUBISHI.NL

Prijzen incl. BPM/BTW, tenzij anders vermeld, excl. verwijderingsbijdrage, kosten rijklaarmaken, af Schiphol-Rijk. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaard specifi caties. Brandstofverbruik Colt van 4,8 l/100 km tot 7,1 l/100 km, CO2-emissie 130 tot 168 g/km.

Elke nieuwe Mitsubishi personenauto wordt geleverd met 3 jaar Multigarantie/Mitsubishi Assistance Package. Imp.: MMSN B.V., Schiphol-Rijk, (020) 405 68 00. Wijzigingen voorbehouden. *Gemiddeld gecombineerd brandstofverbruik als gemeten door Mitsubishi Motors Corporation.

Herwers Mitsubishi
Gelderhorst 2 • 7207 BH  Zutphen • Telefoon (0575) 52 65 90

Diverse andere uitvoeringen en kleuren leverbaar • Kom langs voor een proefrit

vanaf € 11.354,-

12x 1.1 Colt Incharge Uw voordeel

€ 1.413,-
Riant uitgerust met o.a.:
airbags •  elektronische stuurbekrachtiging • ABS met EBD • elektrisch bedienbare 

ramen vóór • boardcomputer met buitentemperatuur, klok en actueel brandstofverbruik  

• in 2 delen (60/40) neerklapbare achterbank • 14” Stalen velgen  • hoofdsteunen achter 

• isofix bevestigingspunten • semi-automatische aircon-ditioning • centrale portier-

vergrendeling met afstandsbediening•  bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar.

55 kW/75 pk

Normaal v.a.  € 12.767,-
Incharge voordeel  € 1.413,--/-

Nu bij Herwers Mitsubishi


