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Hij deed dat in o.m. de aanwezigheid 
van de artsen, fysiotherapeuten, Sen-
sire, de architect, WBC en Pro Wo-
nen. Vooraf zette de wethouder zijn 
initialen en de datum op de dakplaat. 
De werknemers van aannemersbe-
drijf WBC werden als dank voor hun 
inzet, door Pro Wonen in het zonne-
tje gezet. Het nieuwbouwplan bestaat 
uit 22 appartementen met ontmoe-
tingsruimte, waarvan 7 koopapparte-
menten en een gezondheidscentrum 
voor huisartsen en fysiotherapeuten. 
Vijftien appartementen gaat Pro Wo-
nen voor een groot gedeelte verhuren 
aan bewoners van de Wehme. Hier-
naast bouwt Pro Wonen op deze lo-

Hoogste punt nieuwbouw 
Smidstraat bereikt

Vorden - Afgelopen woensdag be-
reikte de bouw aan de Smidstraat/ 
Zutphenseweg in Vorden het 
hoogste punt. André Baars, wet-
houder van de gemeente Bronck-
horst heeft bij die gelegenheid 
met behulp van een kraan het 
dak van de liftopbouw geplaatst.

Andre Baars initieert

catie voor Sensire een gebouw waarin 
21 oudere mensen met een psychoge-
riatrische aandoening (dementie) een 
plek krijgen. De zeven appartemen-
ten op de bovenste laag van het ge-
bouw worden verkocht door Thoma 
Makelaars. Er is keuze uit verschil-
lende typen appartementen, varië-
rend in oppervlakte en indeling. Het 
woonoppervlak ligt tussen de 103 m2 
en 134 m2. 

De appartementen zijn bereikbaar via 
een eigen entree met lift. Belangstel-
lenden voor deze koopappartementen 
kunnen contact opnemen met Tho-

ma Makelaars. Het nieuwbouwplan 
is ontworpen door Geesink Weusten 
Architecten uit Arnhem. Aannemers-
bedrijf WBC is in de zomer 2010 met 
de bouw gestart. Het nieuwbouwpro-
ject is naar verwachting aan het eind 
van dit jaar klaar.

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

VOV leden let op!
Woensdag 30 maart
ledenvergadering

20.00 uur
De Herberg

            Deze week

Bloemkool 1.49

Saucijzen hele kilo 2.99

Vrijdag/zaterdag Aardbeien
500 gram op=op 1.49

Ariel 2 stuks voor 7.99

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)

Oranje/Bevrijdingskrant 2011
In week 16 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-
krant 2011 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan 
de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprogramma’s, Bevrijdingsfeesten, advertenties, etc. 
dienen uiterlijk voor woensdag 6 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos 
tulpen

 5.00

Gld.dichtbij

Kijk
op de provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11 
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Te Huur. in Zelhem. 160 m2. 
bedrijfs- of opslagruimte H.6 
mtr. elektr.roldeur 4x 5 mtr. 
Huurpr.p.mnd Euro 535,00.Excl 
btw. Inl. tel 0314-621056

• Ervaren freelance secre-
taresse heeft nog een aantal 
dagdelen beschikbaar. Tel. 
06-22157868

• Kledingbeurs voor tieners 
en volwassenen Warnsveld 
Verkoop lente- en zomerkle-
ding, jassen, schoenen en tas-
sen op vrijdag 1 april van 18.30-
21.30 uur en op zaterdag 2 april 
van 09.30.-11.30 uur. Locatie: 
Nutsgebouw, Breegraven 1 in 
Warnsveld.Voor meer infor-
matie zie bericht elders in het 
Contact of bel: 787339 / 525733 
/ 529173 / 570260.

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 3 april 10.00 uur ds. L. M. W. Karels uit Hattem.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 april 10.00 uur Da Ferrari, gezinsdienst 

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 april Viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 april 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang. Zon-
dag 3 april 10.00 uur Woord- en communie viering heren-
koor.

Tandarts
2/3 april B.W.A.M. Polman Lochem tel 0573 – 25 14 83.  
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een  ‘rijdende huisarts’  bij 
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op 
de huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig 
zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie 
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek 
 komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur 
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-
19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit 
(ICU): Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 
uur. Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken 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).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereik-
baar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
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; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
 dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; 
 donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;  zaterdag 
10.00-12.30 uur.

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen 
op het gebied van  wonen, welzijn en zorg. 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. Bezoek-
adres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Romantische kamermu-
ziek Erard Ensemble in 
Kulturhus Ruurlo 2 april 
20u15. Toeg. à € 20.- via 
www.kunstkringruurlo.nl en 
a.d. zaal.

�

Dagmenu’s
30 maart t/m 5 april

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 
uur behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 
uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen  8,50. 

Veranderingen in het menu 1,25 per verandering. Dagmenu  
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 30 maart
Bosuiensoep/Spies de Rotonde met kruidenboter, gebak-
ken aardappelen en groente. 

Donderdag 31 maart
Varkensmedallions met stroganoffsaus, aardappelkroketten 
en rauwkost/Griesmeelpudding met bessensap.

Vrijdag 1 april
Minestronesoep / Sissi kaiserschmarren met compoté en 
poedersuiker. 

Zaterdag 2 april (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, friet en groente/Ijs met slag-
room.

Maandag 4 april
Runderboullion met flensjes/Kipspies Hawaï met kerriesaus, 
friet en rauwkostsalade

Dinsdag 5 april
Wiener schnitzel met aardappelen en warme groente/ IJs 
met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, diner-
cheques,  catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en 
huisgemaakt gebak. Wij wensen u een smakelijk eten 
en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons  

bellen: 0575-551519 of u komt even 
 binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,

Wendie en Thomas

Aanbiedingen geldig t/m maandag 4 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete Zuid-Afrikaanse blauwe druiven
500 gram  1.49  

Hollandse biologisch geteelde
trostomaten 500 gram  0.99  
Zoete perssinaasappelen

20 stuks 3.99
Op alle gesneden groenten

2e zak halve prijs!
Uit eigen warme keuken
Witlofschotel  p.p.  6.95      

Gevraagd: hulp in huishou-
ding 3 uur/wk. Buitengebied 
Vorden-Ruurlo. Bellen na 
18.00 uur 06-53545445.

�

Vlaai van de week

Kiwi-monchouvlaai € 6,75 
6-8 personen

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekknallers

   € 2,00
 Puddingbroodje 
 per stuk  € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 22 mrt. t/m za 2 april

Te koop: zgan dames-
fi ets Sparta extra lage 
instap met dubbele tas-
sen. Kl. Donkerblauw. D.J. 
Walgemoet, Ruurloseweg 
13, Zelhem. tel. 0314-
622530.

�

Te huur:  vrijstaand  royaal   
WOONHUIS a.d. rand van 
Ruurlo, huurprijs incl ener-
giekosten  € 925.- p mnd  tel 
0573 452000

�

Narcissen, kievietsbloe-
men, magnolia’s en ro-
dodendrons creeren een 
vrolijke lente beeld in de 
wilde tuin van de Wiersse. 
Irissen, pioenrozen, cle-
matis en witte wisteria ver-
sieren de verdiepte tuin in 
april en mei. Rondleidingen 
vertrekken 10.30 uur vanaf 
de poort elke do. en 1ste 
zat. van de maand en de 
1ste en 2de Pinksterdag. € 
7.50 p.p. (vooraf aanmelding 
niet nodig) Ingang N319 bij 
km 16,7 tussen Vorden en 
Ruurlo aangegeven. www.
dewiersse.nl

�



Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Meld u aan voor een
gratis workshop

Leef Gezond & Win 
Tel.0575-463205

Aktiemaanden start deze week:

Let op uw brievenbus !

verkoop@zonweringachterhoek.nl  I  achterhoekzonwering.nl

0575-552959

Graag willen wij iedereen 

HARTELIJK BEDANKEN 
voor elke vorm van belangstelling en medeleven 
voor, tijdens en na de niertransplantatie.
Het heeft ons goed gedaan.

Dick en Ria Wensink

Ruurlo, maart 2011

Workshops voor Paas-
en voorjaarsdecoraties. 
Ook voor Kinderfeestjes. 
www.creatiefbymarjo.nl 
M.Frederiks, Keijenborg 

0575-463442.

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 55
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:

www.drukkerijwissink.nl/gratis

Monuta in Lochem en Vorden is er altijd als u ons 
nodig heeft.

Bel 0573 - 45 13 13
Monuta Kamperman, Zutphenseweg 91B, Lochem

Bel 0575 - 55 27 49
Monuta, Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 
beschikbaar.

Onze Gerrit

* 20-6-1963 † 1-4-1996

We noemen zijn naam.
Zo leeft hij bij ons.

Fam. Krajenbrink-Boland

Warnsveld

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Supertrots zijn wij met de geboorte van
 

Guus Barend Seelemeijer
Geboren op 20 maart 2011 om 5.45 uur.
 

Trotse ouders:
Mennolt Seelemeijer en
Marieke van der Logt

Muldershof 10
7221 EB Steenderen

Na een periode van afnemende gezondheid is heden 
rustig ingeslapen onze lieve en zorgzame tante

Jenneken Groot
Jebbink-Braakhekke

sinds 8 september 1997 weduwe van
Willem Groot Jebbink

* Gorssel, 28-11-1911 † Vorden, 22-3-2011

 Vorden: Henk en Gerrie Groot Roessink

 Epse:  Alie en Johan Schoneveld

Vorden, Woon-Zorgcentrum “De Wehme”.
Correspondentieadres:
H. Groot Roessink
Veldslagweg 3
7251 PD Vorden

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van Sensire voor alle zorg en aandacht.

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 26 maart 
plaatsgevonden.

Te huur PAASHAAS 
KOSTUUMS 

DS Design 
Molenkolkweg 33 

Steenderen 0575-452001

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt 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

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

Op woensdag 6 april 2011 zijn wij 60 jaar getrouwd

 Henk Bosch 
 & 
 Hanna Bosch-Radstaak

Wij nodigen u graag uit voor onze receptie vanaf 
15.30 tot 17.30 uur bij Ons Huis, Beukenlaan 30, 
7255 DM Hengelo Gld.

Beukenlaan 17
7255 DK  Hengelo Gld.
tel. 0575-462910
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Het Statenlid met de meeste 'dienstjaren' 

Eppie Klein, statenlid sgp sinds 1-11-2001

Het jongste Statenlid

Daniël ter Haar (14-01-1990), PVV Gelderland

Dit is het laatste nummer van Gld.dichtbij. 
De redactie dankt de lezers voor hun aandacht. 
Volg de provincie op de website.

De samenstelling van Provinciale Staten is na de verkiezingen 

van 2 maart veranderd. Er zijn twee nieuwe partijen, PVV en 

50Plus, en de verhoudingen tussen de partijen zijn anders. 

Ook is de samenstelling van de fracties gewijzigd. Van de 

‘oude’ Staten komen 32 leden niet terug. 

Nieuwe Staten

Hoge opkomst

www.gelderland.nl/provinciale-staten

In de schijnwerper

De gekozen leden van de Provinciale Staten

Opkomst 58,5 procent

Er waren 964 inzendingen op de prijsvraag in Gld.kiest en de 

verkiezingssite. De prijswinnaars zijn Florian Gödderz (58,7 procent) 

en Stefan Selhorst (58,3 procent). Zij hebben hun prijs al ontvangen. 

In Gld.dichtbij 2 werd gevraagd naar het aantal zetels van de grootste 

partij. Het antwoord is op deze pagina te vinden. Uit de vier 

goede inzendingen kwam Ed Gijsen uit Harderwijk te voorschijn 

als winnaar van de kaartjes voor het concert van Ilse de Lange in 

Gelredome. Namens de redactie van harte gefeliciteerd!

Op 10 maart zijn 54 van de 55 leden van Provinciale 

Staten voor de periode 2011 – 2015 beëdigd. Nelson 

Verheul van GroenLinks was verhinderd. Hij wordt 

op 13 april geïnstalleerd. Kijk eens naar de namen 

en woonplaatsen of er stad- of streekgenoten bij 

staan. 

VVD

CDA 

PvdA

PVV 

SP

D66

GroenLinks

ChristenUnie

SGP

50Plus

Partij voor de Dieren

Ga naar de site om een naam te koppelen aan 

een gezicht.

www.gelderland.nl/ledenps

Gelderse politiek in cijfers

provinciale staten

prijsvraag

provinciale staten

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Provincieloket

T (026) 359 99 99

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



VOOR WIE IS DE BEMIDDELING 
BEDOELD?
Voor alle inwoners van Vorden en 
omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het 
gaat om mensen die door het verlies 
van hun partner, verhuizing van 
vrienden of om wat voor reden dan 
ook weinig sociale contacten hebben 
en zich daarom soms eenzaam voelen. 
Of mensen die veel sociale contacten 

hebben maar een echt betekenisvol
contact missen. Maar ook mensen die
een speciale belangstelling of hobby
hebben die ze graag met anderen wil-
len delen of waarover ze met anderen
van gedachten willen wisselen.

WAT DOEN WE NIET?
We zijn geen relatiebureau. We be-
middelen alleen voor senioren die op
zoek zijn naar vriendschappelijk con-
tact. Deelname is gratis.

WILT U MEER WETEN?
Voor informatie kunt u terecht bij:
Ouderenadviseur Wilma Berns Stich-
ting Welzijn Vorden, de WegWijZer.
Telefoon: (0575) 55 31 59. 
Email: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+

Waar wordt u blij van?
Vorden - Wandelen in de natuur, 
een mooie film bekijken, een goed 
gesprek voeren…. Wilt u deze ac-
tiviteiten met een ander delen of 
zoekt u een maatje? Iemand van 
uw eigen leeftijd, iemand uit uw 
eigen buurt of iemand met de-
zelfde interesse? Wij bemiddelen 
graag voor u.

Het aanbod zal bestaan uit lente- en 
zomerkleding, jassen, schoenen en 
tassen. Alle kleding is overzichtelijk 
op maat gesorteerd, de grotere ma-
ten zullen een ruime plek krijgen 

en er zijn paskamers aanwezig.  Als
men rustig wil zoeken en passen is de
zaterdagochtend echt een aanrader!
Om 10.00 uur is er dan ook weer een
modeshow. De tieners hebben een
eigen ruimte met grote paskamer
en spiegels. Ook de heren en jongens
hebben een aparte ruimte tot hun be-
schikking. 

Kijk voor meer informatie op de web-
site: www.beurzeninwarnsveld.nl of
bel voor meer informatie: 787339 /
525733 / 529173 / 570260.

Voor tieners en volwassenen

Kledingbeurs
Warnsveld - Laat het voorjaar 
maar komen! Om helemaal in de 
stemming te komen is er weer 
onze kledingbeurs voor tieners 
en volwassenen. Deze is op vrij-
dagavond 1 april en zaterdag-
ochtend 2 april in ‘t Nutsgebouw 
(vlakbij de kerk).

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - De heer G. Bos uit Laag 
Soeren is zondag 3 april voorganger 
in de kerkdienst van de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo.

De oude beuk was ziek en moest ge-
rooid worden. Vordenaar Jaap Kette-
lerij (80) nam enige tijd geleden con-
tact op met de gemeente Bronckhorst 
om te zeggen dat er bij het planten 
een fles mee de grond in was gegaan. 
Of de gemeente voorzichtig zou wil-
len zijn met het rooien van de beuk. 
Die fles, met daarin een verklaring, 
was 73 jaar geleden door Kettelerij 
samen met de voormalige gemeente 
Vorden en de Oranjevereniging be-
graven. Het is gelukt om de fles heel 
boven de grond te krijgen. Afgelopen 
woensdag werd de ceremonie van 
73 jaar geleden herhaald. Het werd 
geen beuk, maar een lindeboom en 
natuurlijk ging er een nieuwe fles 
mee de grond in. De oude fles werd 
overhandigd aan de voorzitter van de 
historische vereniging ‘Oud Vorden’, 
Wim Ruiterkamp. 
Kettelerij was als speciale gast uitge-
nodigd om aanwezig te zijn bij het 
planten van de lindeboom. Hij vond 
het prima dat er nu een lindeboom 

werd geplant. “Een beukenboom 
ontwikkeld zich oppervlakkig en een 

lindeboom diep. Dat is alleen maar 
goed”, zei Kettelerij die in verzor-
gingstehuis De Wehme in Vorden 
woont. Na het planten van de linde-
boom werden de aanwezigen getrak-
teerd op oranjebitter door de Vorden-
se Oranjevereniging.

Opnieuw een fles mee in de grond

Lindeboom geplant aan het Verzetsplein

Vorden - Aan het Verzetsplein in Vorden heeft wethouder Dorien 
Mulderije samen met de plaatselijke Oranjevereniging een lindeboom 
geplant. Deze boom vervangt een oude beuk die 73 jaar geleden was 
geplant ter gelegenheid van de geboorte van koningin Beatrix.

Jaap Kettelerij en wethouder Mulderije laten de fles in het gat vallen.

Afgevaardigden van de plaatselijke Oranjevereniging en de wethouder plaatsen de lindeboom.

Recentelijk heeft hij zich aangeslo-
ten bij de Nederlandse Federatie 
Gezondheidszorg (NFG) en hij is 
opgenomen in het HBO Register 
Beroepsbeoefenaren Natuurlijke 
Gezondheidszorg (RBNG). Deze 2 or-
ganisaties waarborgen de kwaliteit 
van de diensten van haar leden. 
De aansluiting van Noam Shalgi bij 
de NFG en het RBNG betekent ook 
een ander belangrijk voordeel voor 
u: Erkenning door de meeste zorg-
verzekeraars. Ze zullen voortaan de 
kosten van de haptotherapie behan-
delingen van ‘Ontdek je gevoel’ ver-

goeden. Informeer bij uw zorgverze-
keraar naar de voorwaarden. Noam 
Shalgi is uiteraard blij: Hierdoor 
wordt haptotherapie toegankelijker 
voor een breder publiek! 
Voelt u zich uit balans? Zit u niet 
lekker in uw vel? Voelt u zich ge-
strest? Loopt u regelmatig blessu-
res op? Heeft u moeite om te gaan 
met pijn of RSI? Of worstelt u met 
een andere gevoelsvraag? Dan kan 
haptotherapie u hierbij helpen! 
Haptotherapie is geschikt voor vol-
wassenen én kinderen. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met Noam Shalgi, Ontdek je gevoel 
- praktijk voor haptonomie, via tele-
foon 06-57950582 of per e-mail naar 
info@ontdekjegevoel.nl

U kunt ook kijken op 
www.ontdekjegevoel.nl

Ontdek je gevoel mét 
kwaliteit en erkenning!
Vorden - Nadat Noam Shalgi van 
haptonomie praktijk ‘Ontdek je 
gevoel’ eind vorig jaar zijn akte 
als haptotherapeut met succes 
heeft behaald, heeft hij nu de 
volgende belangrijke stap gezet.

Kiky Bannink deed mee in de cate-
gorie instap R3. Zij turnde een goede 
wedstrijd. Dit werd beloond met een 
gouden medaille. Daarna was het de 
beurt aan Ilse de Leeuw en Femke 

Lammers. Zij deden mee in de ca-
tegorie instap R1. Ook zij turnden 
een goede wedstrijd. Ilse eindigde op 
een 4e plaats en Femke op een 11e 
plaats. 
Alle drie turnsters hebben zich verbe-
terd ten opzichte van de vorige wed-
strijd. De eerst volgende wedstrijd 
voor deze turnsters is op 21 mei in 
Vorden (springwedstrijden).

Sparta haalt goud
Vorden - Zaterdag 26 maart was 
er een recreantenwedstrijd in 
Warnsveld. Sparta deed hier met 
drie turnsters aan mee.

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

Deze ontmoeting is bedoeld voor alle mensen die op een 
ontspannen manier met het Christelijke geloof bezig wil-

len zijn. In deze bijeenkomst van een half uur wordt op af-
wisselende wijze een Bijbels thema belicht. Daarna wordt 
onder een kop koffie of thee de Ont-moeting voortgezet en 
kan over het thema of andere geloofszaken worden door-
gepraat, maar niets moet. De Ont-moeting wordt geken-
merkt door een eenvoudige opzet waarbij de ontmoeting 
op de eerste plaats staat.

Ont-moeten
Vorden - De werkgroep Laagdrempeligediensten van de 
Protestantse Gemeente i.w. in Vorden houdt elke eer-
ste zondag van de maand, om 19.00 uur in de Gerefor-
meerde kerk aan de Zutphenseweg een ont-moeting.

Hittestress 
Op 7 en 14 april geeft dierenarts Mark 
Thieme een lezing over hittestress. 
De laatste jaren zien we door lang-
zame verschuivingen in het klimaat 
meer lange periodes van hitte. De 
gevolgen in de melkveehouderij zijn 
aanzienlijk. Met name na een periode 

van hitte zien we veel problemen op 
het gebied van vruchtbaarheid.
De lezing gaat dieper in op de ins 
en outs van hittestress en bevat een 
brainstormsessie over de te nemen 
maatregelen. Aanvang van de lezing 
is 14:00 uur, locatie te Vorden. 

Voor meer informatie of aanmel-
den kunt u bellen naar 0575-587877 
of 0575-587878 of bezoek de website  
www.degraafschapdierenartsen.nl. U 
kunt zich tevens aanmelden voor de 
volgende bijeenkomsten:

• Drenchtherapie uitgelicht
 20 apr., 27 apr., 4 mei
• Salmonella
 11, 18, 25 mei 
• Pinkengriep/vaccineren
 7,14,21 sept. 
• Salmonella 
 28 sept., 5 okt., 12 okt. 
• Vruchtbaarheid 
 26 okt., 2 nov., 9 nov. 
• Kleine herkauwer 
 4, 11, 18 jan. 2012 

Deelname aan een lezing bedraagt 
€25,- euro. Heeft u een DGD-
pluspakket? Dan krijgt u €15,- euro 
korting.

Studiebijeenkomsten voor melkveehouders 
bij De Graafschap Dierenartsen

w w w . d e g r a a f s c h a p d i e r e n a r t s e n . n l



Zoals een oud spreekwoord zegt; 
“Voorkomen is beter dan genezen”. 
Daarom organiseren de Welzijnsorga-
nisaties, Sensire, Fysio- en Ergothera-
peuten in de gemeente Bronckhorst 
organiseren voor u in alle kernen een 
themamiddag waarin u leert hoe u 
de risico’s op vallen zoveel mogelijk 
kan beperken. Deze middag staan 
verschillende personen voor u klaar 
om allen vanuit hun eigen expertise 
voorlichting te geven over hoe u de ri-
sico’s op vallen zoveel mogelijk kunt 
beperken. 
Er bestaan veel hulpmiddelen om uw 
omgeving een stukje veiliger te maken, 
deze zullen aan u gedemonstreerd 
worden bij de stand van de thuiszorg-
winkel. Heeft u zelf een hulpmiddel 
dat u gebruikt voor het lopen zoals 
een rollator of wandelstok, dan is er 
deze middag ook de gelegenheid om 
deze te laten keuren. U weet dan ze-
ker of deze nog veilig is.

De Fysiotherapeut laat zien hoe een 
val kan worden opgevangen en hoe 
u na een val weer overeind komt. Er 
worden tips gegeven hoe het vanuit 

een bepaalde positie nog mogelijk is
om bijv. een stoel te bereiken, of een
ander houvast, om weer overeind te
komen.

Wij laten u niet vallen! en hopen u te
mogen begroeten tijdens de voorlich-
tingsmiddag op een van onderstaande
locaties in de gemeente Bronckhorst.
Toegang is gratis en de koffie staat
klaar.

WAAR EN WANNEER?
Vrijdag 1 april Zelhem, Oranjehof, 
Prinses Beatrixstraat 41
Maandag 4 april Vorden, Woonzorg-
complex Sensire de Wehme 
Dinsdag 5 april Steenderen, De Bon-
gerd. De Bongerd 1 
Woensdag 6 april Hengelo, De Bleijke
Steintjesweide
Donderdag 7 april Hoog Keppel Ge-
zondheidscentrum Burg. Van Pan-
huysbrink 1c 

Voor meer informatie kunt u terecht
bij de coördinatoren van uw Welzijn-
organisatie.  Zelhem: Stichting. Wel-
zijn Zelhem, Pr. Beatrixstr.41, tel.
0314-6222074: P. Tiggeloven Vorden:
Stichting Welzijn Vorden, Nieuw-
stad 32, tel. 0575-553405 L. v. Uden
Hengelo: Stichting welzijn Hengelo,
Sarinkkamp 7, tel. 0575-465281 A.
Vermeulen Steenderen: Stichting
Welzijn Steenderen De Bongerd 
1, tel. 0610687320 I. Bijsterbosch
Drempt,Hummelo &Keppel, Burg.v.
Panhuysbrink 1e , tel. 0314-380232 L.
v.d Laan

Vallen? Liever niet!
Elke vier minuten raakt een ou-
dere persoon dusdanig gewond 
dat een medische behandeling 
nodig is. De gevolgen van val-
len kunnen ingrijpend zijn, het 
komt veelvuldig voor dat mensen 
na een val niet zelfstandig niet 
goed meer kunnen functioneren 
en hierbij afhankelijk worden 
van anderen.

De opbrengst van de ingezamelde 
kleding is voor de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Een groot 
deel van deze middelen gaat naar 
een ‘droogteproject’ in Kenia. 

Op de website 
www.samskledingactie.nl is meer te 
lezen over de gesteunde projecten. 

Voor de aankomende inzamelactie, 
zaterdag 2 april a.s., zijn slechts drie 
inzamelpunten ingesteld. 

De overige, die in Steenderen en Tol-
dijk, zijn opgeheven. Vanaf nu kan 
vóór 10.00 uur ‘s morgens kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel ge-
bracht worden bij: Café Den Olden 
Kriet in Wichmond, RK. Kerk, mw. 
Pasman-Gieling in Olburgen en Café 
Herfkens in Baak.

Wichmond - Olburgen - Baak
Sam’s Kledinginzameling
Op zaterdag 2 april 2011 vindt 
de kledinginzamelingsactie van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. Tot 10.00 uur kan 
goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken worden 
afgegeven bij de overgebleven 
inzamelpunten: Wichmond, Ol-
burgen en Baak.

LENTEACHTIG
De eerste lenteachtige dag hielp mee 
bij het vervullen van de wensen om 
een borreltje te gaan drinken of een 
stukje te gaan wandelen. Zowel van-
uit Gudula als uit Huize St. Jozef in 
Lochem waren deze wensen inge-
diend. 
Een paar bewoners zijn met vrijwil-
ligers naar Café Scholten gegaan om 
(o.a.) een lekkere mok chocolademelk 
te drinken. Het werd helemaal fees-
telijk toen bleek dat er een heerlijke 
punt appeltaart bij geserveerd werd. 
De senioren gaven aan dat het zo’n 
fijne dag was geweest en bedankten 
de vrijwilligers uitvoerig. Andere vrij-
willigers hebben met een groep seni-
oren een rondrit gemaakt met tram 
Bello uit Barchem. 

PANNENKOEKEN
Bij zowel Gudula in Lochem als bij 
Woonzorgcentrum Careaz J.W. An-
driessen in Borculo was een pannen-
koekenwens. In Lochem gaf de direc-
tie van de bank acte de présence. Zij 
serveerden tussen 16.00 en 18.00 uur 
naturel- en spekpannenkoeken aan 
40 senioren bij Gudula. In Borculo 
waren de vrijwilligers druk met het 
bakken van de pannenkoeken en het 
uitserveren. Voor 35 personen werd 
hier tussen 16.00 en 19.00 uur een ge-
zellige maaltijd geserveerd. Spekpan-
nenkoeken liepen het hardst, vooral 
de heren konden hier geen genoeg 
van krijgen. Deze groep medewerkers 
heeft afgesproken om in oktober nog 
een keer een feestelijke middag te 
verzorgen.

SPELLETJESMIDDAG
Bij Woonzorgcentrum De Hoge Wei-
de in Lochem is een team van de af-
deling Bedrijven spelletjes gaan doen 
en/of gaan wandelen. Ook bij woon-
zorgcenturm Sensire De Wehme in 
Vorden hebben de bankmedewerkers 
‘s middags spelletjes gedaan. Omdat 
het zulk mooi weer was, hebben ze 
ook nog even het terras opgezocht.  
Een team van 4 bankmedewerkers 
heeft spelletjes gedaan bij Woonzorg-
centrum De Bundeling in Ruurlo. 
Ruim 20 bewoners wilden de strijd 
wel aangaan. De vrijwilligers hebben 
diverse behendigheidsspellen bege-
leid. De dames werden eind van de 
middag gelijk weer uitgenodigd voor 
de volgende week, zo leuk hadden de 
bewoners de middag gevonden. Al 
met al hebben de bankmedewerkers 
een zeer geslaagde wenseninvulling 
georganiseerd. De senioren hebben 
een hele fijne en soms feestelijke dag 
gehad.

Rabobank Graafschap-Noord 
vervult wensen van senioren

In het kader van NL Doet vervulden ongeveer 30 medewerkers van 
Rabobank Graafschap-Noord op zaterdag 19 maart diverse wensen in 
de regio. Dit jaar waren dat wensen van bewoners/cliënten van diverse 
woonzorgcentra in het werkgebied van de bank.

The Frenks zal het spits afbijten met 
stampende, dampende punk/rock. 
Nummers sneller dan het licht en 
voor je het weet is het alweer voorbij! 
Covers van o.a.: Husker Du, Dandy 
Warhols en The Punkles. De band 
bestaat uit Ruud van Dalen (gitaar), 
Pieter Hilhorst (drums), Frank van ‘t 
Klooster (bas) en Erik During (zang). 
En voor deze avond is er een gastop-
treden van Martijn Klaassen (gitaar). 
Voor meer info over deze upcomming 
band kan je surfen naar www.the-
frenks.nl. Tweede band van de avond 
is Sgt. Fuzzy Boots. Sgt. Fuzzy Boots 
is een 8-koppige coverband die zich 
qua muziekrichting niet onder één 
noemer laat vatten. De band maakt 
muziek in een soulfull, funky, jazzy 
stijl, maar als ze toevallig zin hebben 
in een stevig rocknummer, deinzen 
ze daarvoor niet terug. Oud of juist 
nieuw. Allemaal mogelijk. Stevie 
Wonder, Jamiroquai, Gare Du Nord, 

maar ook Red Hot Chili Peppers be-
hoort tot hun repertoire. De weke-
lijkse repetities in Vorden, kenmer-
ken zich door een hoop energie en 
humor. Ook waren deze elementen 
duidelijk aanwezig tijdens de band 
zijn eerste optreden op 24-11-10 in de 
Mallemolen te Zelhem. Dus waarom 
zou dat bij Brasserie Lettink anders 
zijn… Sgt. Fuzzy Boots bestaat uit: 
Silvia Hogeboom (zang), Onno Eck-
hart (zang), John Berdsen (drums), 
Niek Wiggerman (bas), Ger Nijmijer 
(toetsen), Frank de Haan (gitaar) en 
2trnie2, Jaap Hilverda (sax, percussie) 
en Jakko Smit (trombone, gitaar). O 
ja, de band is ook nog op zoek naar 
een trompettist(e). Voor meer muziek 
en foto’s van de band kan je surfen 
naar: www.stgfuzzyboots.nl www.sg-
tfuzzyboots.hyves.nl 
Kom op tijd want vol is vol!

Twee voor de prijs van een! 

The Frenks en Sgt. Fuzzy Boots!
Vorden - Zaterdag 9 april in Brasserie Lettink. Het belooft een gevari-
eerde avond te worden met twee energieke gloedjenieuwe live bands 
voor de prijs van een!

Sgt. Fuzzy Boots.

Het zijn gevulde paaseitjes, die feestelijk verpakt zijn. U heeft 
lekkere eitjes voor de Pasen, of om cadeau te doen. En de leden 
van Sparta kunnen met de opbrengst weer leuke dingen doen. 

We hopen dat u ons hierbij steunt, en paaseitjes van onze leden
wilt kopen. U kunt de leden van Sparta op zaterdag 2 april ver-
wachten.

Sparta verkoopt paaseitjes
Vorden - Aankomende zaterdag, 2 april, komen de leden 
van gymnastiekvereniging Sparta bij u aan de deur om 
paaseitjes te verkopen.



Maar dat heeft eerst nog diverse ‘voe-
ten in de aarde’. Eén grote zandvlakte 

waarop straks een nieuwe vloer met 
verwarming wordt aangelegd. Behal-

ve de vloer, straks ook een hernieuw-
de opstelling van enkele banken, aan-
gevuld met stoelen, maakt de kerk 
nog beter geschikt voor ere diensten 
en andere bijeenkomsten.

Herinrichting dorpskerk

Vorden - In de hervormde dorpskerk wordt momenteel aan de herin-
richting gewerkt.

As. Vrijdag (1 april 2011) om 
18.00 uur live demonstraties 

Koks bistro de rotonde 
rondom de poffertjes pan

Voor iedere toeschouwer een kleine attentie! 
(zolang de voorraad strekt.)

Kerkstraat 3, Vorden
Tel. (0575) 55 15 19

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

MALSE KROP SLA 2 kroppen   0,98
HOLLANDSE KOMKOMMERS  2 stuks  0,89
MOOIE VERSE AARDBEIEN  grote doos  1,98
SUPER ZOETE PITLOZE DRUIVEN 1 kilo  2,50
HEERLIJKE GROTE KIWI’S 10 stuks  2,50

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Op 28 en 29 maart in
de kern van Vorden 

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

voor het paardrijden gehandicapten
Uw gebruikte kleding houdt onze
gehandicapte ruiters in het zadel!

U ontvangt een dezer dagen de inzamelzak.
Zak niet opgehaald of geen zak ontvangen?

Tel: 0575-575464

Toneelvereniging T.A.O. 
Wildenborch

vrijdag 1 en zaterdag 2 april 2011

Gespeeld wordt het blijspel:

Ziekenhuis aan de race
geschreven door Piet Kuyper

Entree € 7,50 t/m 12 jaar € 3,50
Inclusief kop koffiee/thee

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Kapel Wildenborch, Kapelweg 1

Kaarten kunnen telefonisch gereserveerd worden tussen
19.00 en 20.00 uur bij Frieda te Lindert (0575) 55 67 26. 
Aan de zaal zolang de voorraad strekt.

ZONNEGLOED, 
MEERGRANEN
MET TARWEKIEMEN 
EN PAARSE TARWE 

NU VAN 2.65 VOOR

2.35

HARDE MAIS 
BOLLETJES

3 VOOR  1.09

PER STUK 0.40

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 29 maart t/m zaterdag 2 april

APPELKRUIMEL 
VLAAI

 KLEIN 

                 8.75

 GROOT 

          12.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Met een van deze trouwe “suppor-
ters” hebben we een bijzondere band 
gekregen. Hoe verder de bouw vor-
derde hoe persoonlijker de gesprek-
ken werden en vaak werd opgemerkt 
dat ze de gehele “rotonde”bij ople-
vering wensen over te nemen! Com-
pleet met alles dus de gehele nieuwe 
p.r., logo, bedrijfskleding, formule, 
briefpapier, menukaart enz. Alles 
zal overgenomen worden. Verbaasd 
en natuurlijk werd dit keer op keer 
lachend afgewimpeld en niet serieus 
genomen.
Op 1 februari jl. Kwam dan toch het 
zakelijke gesprek. Uren heeft dit ge-
duurd maar met een erg verrassende 
ontwikkeling die wij nu graag aan u 
bekend willen maken:
De poffertjessalon mag blijven! De 
eigenaar van de romantische pof-
fertjessalon vind het leuk dat het zo 

gelopen is. Zo zit de wereld in elkaar
handelen en het mekaar gunnen.
Ook past de salon goed in het nieuwe
centrumplan vult Thomas aan én hij
is al winterklaar dus dat is mooi gere-
geld. Er zijn vele Vordenaren die bij
de opbouw geholpen hebben dus ge-
schiedenis heeft het ook deze nostal-
gische salon kortom genoeg punten
om blij van te worden. 

Wij hebben er zin in, zijn op trainin-
gen geweest hoe we de beste poffer-
tjes kunnen bakken en met een zo
groot mogelijke variatie voor op de
menukaart. De medewerkers krij-
gen een nieuw uniform een short
met roeseltjes ja zo noemen ze het.
De nieuwe ondernemers zullen zich
volgende week op een verrassende
manier presenteren dus dit blijft nog
even een verrassing. Wel gaan we in
de toekomst samenwerken dus in de
echte bistro zullen wij de straat over-
lopen en de vers gebakken poffertjes
brengen en omgekeerd kan het ook.
Natuurlijk binnenkort meer maar
eerst willen wij u as. Vrijdag (zie el-
ders advertentie in het contact) de
eerste demonstratie show laten zien!
Om 18.00 uur zal Thomas met zijn
koks de geweldige show rondom de
poffertjes pan geven. Voor iedereen
die komt is er een verrassende atten-
tie! 
De laatste 2 weken zijn aangebroken
binnenkort maken we de heropening
bekend. Het zal spectaculair en ver-
rassend zijn! Tot die tijd zien wij u
graag in de salon midden op het gras-
veld aan de kerkstraat te Vorden. 

Graag tot snel!

Verrassende nieuwe ontwikkelingen

Bistro de Rotonde
Vorden - Sinds de verbouwing van 
start is gegaan afgelopen oktober 
heeft de bistro met veel plezier in 
de Poffertjessalon mogen vertoe-
ven. Het was er fijn om van zo-
dichtbij onze trouwe gasten blij-
vend te mogen ontvangen, weer 
nieuwe gasten te zien en van zo 
dichtbij het harde werken van de 
vele bedrijven aan onze droom: 
de nieuwe Grand Bistro nauw te 
kunnen volgen. Ook hebben we 
vaste supporters die meerdere 
malen op een dag de bouw volgen, 
even naar binnen wandelen voor 
de laatste nieuwtjes en commen-
taren. Veel respect voor de buren 
rondom de kerkstraat want dat 
er veel leven om hun voordeur 
was was duidelijk zichtbaar!



✁

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
  1 april Diverse organisaties, valpreventie Woonwinkel, Zelhem 13.00 uur
  2 april ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem afspraak
  4 april Diverse organisaties, valpreventie De Wehme, Vorden 13.00 uur
  5 april Diverse organisaties, valpreventie De Bongerd, Steenderen 13.00 uur
  5 april Bezoek Intratuin, Lochem Welzijn Drempt, H&K 12.30 uur
  6 april Diverse organisaties, valpreventie Ons Huis, Hengelo 13.00 uur
  6 april Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
  6 april Ons Contact, vertelling Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  7 april Diverse organisaties, valpreventie Zorgcentrum Hoog-Keppel,
  huiskamer Zorgcentrum 09.00 uur
  7 april Bejaardenkring Vorden:
 verrassingsmiddag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
11 april Zonnebloem, boottocht  afspraak
12 april Mantelzorgsalon:
 de ouderenadviseur Langeler, Hengelo 13.30 uur
12 april Schoenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
13 april Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17 april UVV Oranjemiddag
 met Marie-Christien Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
19 april Museumdag Kunstbus Hengelo/Keijenborg afspraak
20 april ANBO Hengelo/Steenderen:
 Humor in de Achterhoek Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

ALGEMEEN
Vallen? Liever niet!   
Elke vier minuten raakt een oudere persoon dusdanig gewond dat een medische 
behandeling nodig is. De gevolgen van vallen kunnen ingrijpend zijn, het komt veel-
vuldig voor dat mensen na een val niet zelfstandig niet goed meer kunnen functio-
neren en hierbij afhankelijk worden van anderen. Zoals een oud spreekwoord zegt: 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom organiseren de Welzijnsorganisaties, 
Sensire, fysio- en ergotherapeuten in de gemeente Bronckhorst voor u in alle grotere 
kernen een themamiddag waarin u leert hoe u de risico’s op vallen zoveel mogelijk 
kunt beperken. Deze middag staan verschillende personen voor u klaar om allen 
vanuit hun eigen expertise voorlichting te geven over hoe u de risico’s op vallen 
zoveel mogelijk kunt beperken. Er bestaan veel hulpmiddelen om uw omgeving een 
stukje veiliger te maken, deze zullen aan u gedemonstreerd worden bij de stand van 
de thuiszorgwinkel. Heeft u zelf een hulpmiddel dat u gebruikt voor het lopen zoals 
een rollator of wandelstok, dan is er deze middag ook de gelegenheid om deze te 
laten keuren. U weet dan zeker of deze nog veilig is. De fysiotherapeut uit uw plaats 
laat zien hoe een val kan worden opgevangen en hoe u na een val weer overeind 
komt. Er worden tips gegeven hoe het vanuit een bepaalde positie nog mogelijk is 
om bijv. een stoel te bereiken, of een ander houvast om weer overeind te komen.
Wij laten u niet vallen en hopen u te mogen begroeten tijdens de voorlichtingsmid-
dag op een van onderstaande locaties in de gemeente Bronckhorst. Toegang is gratis 
en de koffie staat voor u klaar.

Rectificatie:
In ons vorige artikel over het thema Vallen? Liever niet!, staat vermeld waar en 
wanneer deze bijeenkomsten zijn. Hier is iets verkeerd gegaan. Hieronder vindt u 
de juiste informatie. De tijdstippen zijn overal hetzelfde, de locatie verschilt. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

Waar en wanneer
Vrijdag 1 april   in Zelhem in De Oranjehof.
Maandag 4 april   in Vorden in De Wehme.
Dinsdag 5 april   in Steenderen in De Bongerd.
Woensdag 6 april  in Hengeloin De Bleijke.
Donderdag 7 april  in Hoog-Keppel in het Zorgcentrum.
     
Programma
13.00 tot 14.30 uur Inloop met keuring van rollators en rolstoelen
14.30 tot 14.35 uur Opening door Stichting Welzijn
14 35 tot 15.30 uur Presentatie Sensire Thuiszorg
15.30 tot 16.00 uur Ergotherapeut
16.00 tot 16.30 uur Fysiotherapeut

Voor meer informatie kunt u terecht bij de contactpersoon van uw welzijn-
organisatie. 
Zelhem: Stichting. Welzijn Zelhem, Prinses Beatrixstr.41, tel. 0314-6222074, P. Tig-
geloven.
Vorden: Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 0575-553405, L. van Uden.
Hengelo: Stichting Welzijn Hengelo, Sarinkkamp 7, tel. 0575-465281, A. Vermeulen.
Steenderen: Stichting Welzijn Steenderen De Bongerd 1,tel. 06-10687320, I. Bijster-
bosch.
Drempt, Hummelo &Keppel: Burg.van Panhuysbrink 1e, tel. 0314-380232, L. v.d 
Laan.
Gelieve vooraf aanmelden, via de opgave strook of telefonisch bij een van de boven-
staande personen.

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur

❍ Ik kom naar de themamiddag: Vallen? Liever niet

Naam en telefoonnummer

Locatie ❍ Zelhem,  1 april
  ❍ Vorden, 4 april
  ❍ Hengelo  5 april
  ❍ Steenderen 6 april
  ❍ Hoog Keppel 7 april

Mantelzorgsalon
Op dinsdag 12 april staat de mantelzorgsalon in het ka-
der van: ‘Wat kan de ouderenadviseur voor u doen?’ Een 
ouderenadviseur komt uitleg geven over de ondersteu-
ningsmogelijkheden voor zelfstandig wonende ouderen. 
Het kan hierbij gaan om het verstrekken van informatie, 
advies, bemiddeling, ondersteuning en begeleiding. De 
salon wordt gehouden in het Partycentrum Langeler, 
Spalstraat 5 in Hengelo. U bent welkom van 13.30 tot 
16.00 uur.

Aankondiging uitje met de Museum PlusBus 
De Museum PlusBus is een initiatief van de Bankgirolo-
terij en rijdt voor senioren en anderen die zonder dat 
initiatief niet meer of moeilijker een museum zouden 
kunnen bezoeken. Dit kan te maken hebben met leef-
tijd, conditie of met bijvoorbeeld een geïsoleerde woon-
omgeving. Het doel van de Museum PlusBus is drempel-
verlagend te zijn.
Drie van onze plaatselijke stichtingen hebben het aan-
bod gekregen met bovengenoemde groep een bezoek 
te brengen aan Het Rijksmuseum in Amsterdam en het 
Cobramuseum in Amstelveen. Op 12 augustus vertrekt 
de bus vanuit Vorden, op 26 augustus vanuit Hengelo 
en 9 september kunt u meereizen vanuit Zelhem. In de 
musea krijgt u een rondleiding. De busreis en het bezoek 
aan het musea wordt vergoed door de organisatie. Het 
eten en drinken is voor eigen rekening. Rolstoelers en 
rollator gebruikers kunnen in beperkte mate ook mee. 
Er gaan vrijwilligers mee om te helpen. Lijkt het u wat 
om met ons samen op deze manier een museum te be-
zoeken, dan kunt u zich alvast aanmelden. U dient zelf 
(eventueel in overleg met ons) te zorgen voor vervoer 
naar de opstapplaats. U kunt u aanmelden bij uw plaat-
selijke welzijnsorganisatie. Graag vermelden of u rols-
toelafhankelijk bent en/of een hulpmiddel meeneemt.

Eenzaamheid is van ons allemaal
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem.
Voor velen is het een taboe om erover te praten.
Dat moeten we doorbreken!
Kent u iemand van 55 + die eenzaam is? Bent u zelf een-
zaam?
Bel of mail voor informatie en advies naar oude-
renadviseur Wilma Berns.
Stichting Welzijn Vorden 
Adres: Nieuwstad 32, Vorden.Telefoon: 0575- 553159
E-mailadres: w.berns@sswb.nl

Vallen? Liever niet!
De welzijnsorganisaties, Sensire en de fysiotherapeuten 
in de gemeente Bronckhorst organiseren een themamid-
dag Vallen? Liever niet! Op maandag 4 april in Vorden. 
Locatie  Sensire de Wehme, Nieuwstad 32. Voor meer 
informatie en opgave zie onder  SSWB algemeen.

Geheugenspreekuur in Vorden
In Vorden wordt op 12 mei een geheugenspreekuur 
gehouden door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt 
maken met de ouderenadviseur, tel. 0575-553159. Ope-
ningstijden: ma-woe-en vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Locatie is woonzorgcentrum  Sensire de Wehme, Nieuw-
stad 32. In mei hierover meer informatie. 

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden 
Datum: 26  maart om 9.00 uur. Voor wie 70 jaar of ouder 
is, dient zich voor verlenging van het rijbewijs eens in de 
vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de keuring 
kunnen voor aanmelding en/of informatie dagelijks tus-
sen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De prijs 
voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Locatie: Sen-
sire de Wehme,  Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raad-
zaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum 
van het rijbewijs te laten keuren.

Cursus Nordic Walking
In de lente en bij voldoende belangstelling willen we 
starten met een basiscursus Nordic Walking. Onder de
professionele begeleiding van Vitalnova kunt u 5 lessen 
volgens à € 10,- per les. Wandelstokken zijn aanwezig. 
Voor meer informative en opgave kunt u contact op-
nemen met de ouderenadviseur Ans Vermeulen (0575)
465281.

Nordic Walking zonder begeleiding
Heeft u eerder een cursus Nordic Walking gevolgd en 
lijkt het u leuk om met een groepje op eigen initiatief te
wandelen,  dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij Ans 
Vermeulen.

Lunch voor senioren.
Op donderdag 21 april wordt u een gratis lunch aangebo-
den in Ons Huis door Sensire en Stichting Welzijn Hen-
gelo. De lunch zal muzikaal worden ondersteund door 
Jon Mills. We verwachten er een gezellig samenzijn van
te maken. Voor deze lunch kunt u zich aanmelden bij de
wijkverpleegkundige Paulien Schoenaker (06-22041902)
en Josine Nijenhuis (06-10064035) of bij de ouderenadvi-
seur Ans Vermeulen (0575) 465281.

UVV
Op woensdagmiddag 17 april zal de Brabantse Marie-
Christien voor u een middag verzorgen. Deze middag
staat in het teken van Oranje, ze brengt haar program-
ma Maximaal Oranje. De middag begin tom 14.00 in Ons
Huis. Iedereen is welkom.

Computercursus voor senioren
In Hengelo willen we binnenkort starten met een basis-
cursus (Windows 7, Microsoft 2010). De  cursus zal in
10 lessen worden aangeboden. De kosten, locatie en het  
tijdstip zijn op dit moment nog niet bekend. Bij voldoen-
de deelnemers (min. 8 en max. 10 personen) hopen we 
nog voor de zomer te kunnen starten. U kunt zich voor 
de computercursus aanmelden bij:
KBO Hengelo: mevr. C.J.M. Ditshuizen-van Hummel tel.
(0575) 461435.
KBO Keijenborg: mevr. J. Eijkelkamp tel. (0575) 463130.
ANBO Hengelo/Steenderen: de heer A. Grotenhuys tel. 
(0575) 461272.
Stichting Welzijn Hengelo: mevr. A. Vermeulen tel. 
(0575) 465281.
Henk Roes: tel. (0575) 461061.

Vallen? Liever niet! 
Ook in Hengelo wordt deze bijeenkomst aangeboden.
Zie elders in de rubriek algemeen.

Nordic Walking
Dinsdag 12 april starten we om 9.30 met onze Nordic
Walking-groep onder leiding van Petra Sloot. De eerste
keer gaan we van start vanaf De Bongerd in Steenderen. 
Daarna wordt per keer een startplaats afgesproken. Er
is tijd voor koffie en thee. U loopt op eigen tempo en 
krijgt aanwijzingen van Petra. Nieuwelingen krijgen ex-
tra aandacht. Het beloven weer gezellige wandelingen 
te worden. Voor aanmelden kijk bij de contactgegevens
van onze stichting boven aan de pagina.

Valpreventie
Op dinsdag 5 april wordt er een bijeenkomst/middag 
georganiseerd in het kader van valpreventie. In de alge-
mene berichten vindt u meer hierover.



In de MX2 klasse ging op voorhand 
alle aandacht uit naar het Nederlands 
toptalent Jeffrey Herlings uit het KTM 
fabrieksteam. Een week eerder was 
de 16-jarige crosser bij de start van de 
eerste manche in Gemert hard geval-
len en had hierbij zijn hand gebles-
seerd. De vraag was of hij voldoende 
hersteld was om in Halle de concur-
rentie van zich af te houden. Deze 
vraag werd al snel beantwoord want 
Herlings was in de training met een 
tijd van 1.54 min. al zijn tegenstan-
ders te snel af. In de eerste manche 
neemt Herlings vanaf de start de kop-
positie in handen en kunnen zijn be-
lagers, onder aanvoering van Jeremy 
Vanhorenbeek, op gepast afstand 
volgen. Een felle strijd is er nog om 
de derde plaats tussen de Fin Harri 
Kullas en de regerend ONK kampioen 
Joel Roelants. Uiteindelijk weet Roe-
lants aan het langste eind te trekken. 
Opmerkelijk was de inhaalrace van 
de Bulgaar Petar Petrov. Hij wist zich 
van de 22ste plaats op te weken naar 
de zesde positie.

In de tweede manche heeft Harri Kul-
las de beste start voor Roelants, Meurs, 
Herlings en Vanhorenbeek. Herlings 
neemt hier geen genoegen mee en 
binnen de kortste keren neemt hij de 
koppositie over, om deze niet meer 
uit handen te geven. Vanhorenbeek 
eindigt, evenals in de eerste manche, 
op de tweede plaats. De strijd om de 
derde plaats gaat wederom tussen 
Kullas en Roelants. In het laatste deel 
weet Roelants Kullas te verschalken 
en zo worden de podiumplaatsen ver-
deeld tussen Herlings, Vanhorenbeek 
en Roelants.
Voormalig Nederlands kampioen Erik 
Eggens uit Lichtenvoorde moest door 
de naweeën van een griepje de wed-
strijd voortijdig verlaten en scoorde 
geen punten.

UITSLAG 1E MANCHE MX2:
1. Jeffrey Herlings NL (KTM)
2. Jeremy Vanhorebeek B (KTM)
3. Joel Roelants B (KTM)
4. Harri Kullas SF (Yamaha)
5. Glenn Coldenhoff NL (Yamaha)
6. Petar Petrov Bul (Yamaha)
7. Brian Bogers NL (KTM)
8. Mike Kras NL (Suzuki)
9. Mike v.d. Bogaert NL (Kawasaki)
10. Jordi Tixier F (KTM) 

UITSLAG 2E MANCHE MX2:
1. Jeffrey Herlings NL (KTM)
2. Jeremy Vanhorebeek B (KTM)
3. Joel Roelants B (KTM)
4. Harri Kullas SF (Yamaha)
5. Nikolaj Larsen DK (KTM)
6. Petar Petrov Bul (Yamaha)
7. Jordi Tixier F (KTM)
8. Mike Kras NL (Suzuki)
9. Pascal Rauchenecker A (KTM)
10. Stefan Kjer Olsen DK (Yamaha)

De MX1 klasse werd gedomineerd 
door de Belgische Hona-rijder Ken 
de Dijcker. Hij wist beide manche, 
met ruime voorsprong op Bas Ver-
hoeven, op zijn naam te schrijven. 
Na zijn schouderblessure was Halle 
voor de huidige ONK kampioen Marc 
de Reuver weer zijn eerste optreden 
in wedstrijdverband. Hij reed op “de 
Kappenbulten” zoveel mogelijk zijn 
eigen wedstrijd om het nodige ritme 
op te doen voor de komende Grand 
Prix’s. Dit ging niet onverdienstelijk 
en met een vierde plaats in het dag-
klassement maakte de Reuver een 
goede come back. 

De derde podiumplaats ging uiteinde-
lijk naar Herjan Brakke uit Staphorst. 
Met een vijfde plaats in de eerste man-
che en een derde plaats in de tweede 
manche weet Brakke de Reuver nipt 
voor te blijven. In de tweede manche 
moest Brakke nog wel afrekenen met 

de Belg Marvin van Daele. Er werd 
tot op de finishlijn gestreden om de 
derde plek. Uiteindelijk trok Brakke, 
met een verschil van minder dan een 
seconde, aan het langste eind.

UITSLAG 1E MANCHE:
1. Ken de Dycker B (Honda)
2. Bas Verhoeven NL (Honda)
3. Marc de Reuver NL (Yamaha)
4. Tom Söderström S (Suzuki)
5. Herjan Brakke NL (Yamaha)
6. Yentel Martens B (KTM)
7. Kevin Wouts B (Kawasaki)
8. Marvin van Daele B (Honda)
9. Kristof Salaets B (Honda)
10. Manuel Priem B (Yamaha)

UITSLAG 2E MANCHE: 
1. Ken de Dycker B (Honda)
2. Bas Verhoeven NL (Honda)
3. Herjan Brakke NL (Yamaha)
4. Marvin van Daele B (Honda)
5. Marc de Reuver NL (Yamaha)
6. Yentel Martens B (KTM)
7. Tom Söderström S (Suzuki)
8. Rickand Sandberg S (Kawasaki)
9. Dennis Verbruggen B (Yamaha)
10. Antti Pyrhonen SF (Honda)

Freek van der Vlist won de wedstrijd 
om het Open Nederlands Kampioen-
schap 85cc. 

De Suzuki-rijder werd derde en twee-
de tijdens de manches, maar dat was 
voldoende voor de dagzege. Daarbij 
wist de jonge crosser uit Apeldoorn 
ook nog de leiding in de tussenstand 
van het kampioenschap over te ne-
men. Bas Vaessen werd tweede in het 
dagklassement voor de Brit Michael 
Eccles. Larissa Papenmeier wist beide 
manches in de damesklasse te win-
nen. 

De Duitse won voor Marielle de Mol 
en Shirley Verkade. De organiserende 
vereniging, de HALMAC uit Halle, be-
dankt alle medewerkers, de bord- en 
evenementsponsors, de medewer-
kers van de afdeling Halle van het 
Rode Kruis, de grondeigenaren en de 
KNMV officials voor hun bijdrage aan 
het welslagen van dit evenement.

HERLINGS EN DE DIJCKER WINNAARS

ONK motocross Halle

Halle - Onder grote publieke belangstelling werd op zondag 20 maart 
op circuit “de Kappenbulten” in Halle de tweede wedstrijd, meetel-
lend voor het Open Nederlands Kampioenschap Motocross, afgewerkt. 
Mede door de goede weersomstandigheden hadden veel toeschouwers 
de weg naar Halle gevonden. Zij werden niet teleurgesteld en kregen 
mooie wedstrijden voorgeschoteld.

Het is voor hen een grote fysieke uit-
daging, maar zij willen vooral aan-
dacht voor vele mensen die moeten 
strijden tegen kanker. Met deze actie 
willen zij proberen zo veel mogelijk 
geld binnen te halen voor KWF.

Wanneer u in april bij de Gouden Kar-
per in Hummelo het 3 gangen menu
van € 35,- besteld, doneren wij € 2,50
aan het team de Alptenaren!

Wilt u het team of Werner zelf steu-
nen ga dan naar de site en doe een
donatie! http://deelnemers.opgeve-
nisgeenoptie.nl/acties/wernerpol/wer-
ner-pol Voor meer informatie kijk op
www.opgevenisgeenoptie.nl of 
www.degoudenkarperhummelo.nl

De hele maand april steunt de Gouden Karper Werner Pol!

Uit eten voor het goede doel
Werner Pol, partner van mede-
werkster Ingrid Bergevoet, gaat 
op 9 juni samen met 4 collega’s 
zo vaak mogelijk proberen de Al-
pe d’Huez te bedwingen.

Oplettende lezers van deze krant het 
Contact zijn iets opgevallen. Uitbater 
Rudie Janssen plaatste vorige week 
met het uitkomen van deze krant een 
advertentie dat het afgelopen week-
end de Hanska band zou optreden. 
Dit getuigt dat uitbater Rudie Janssen 
raad weet met de Hanska humor en 
in is voor een goede grap. De ludieke 
nieuwe visitekaartjes van het ma-
nagement hebben ook al enige praat-
stof doen opwaaien en gezorgd voor 
enige hilariteit. Nog vers in het ge-
heugen is de memorabele trip in de-
cember van vorig jaar naar de kroeg 
van Henk Schiffmacher in Amster-

dam met het vervoer in de spelersbus
van de Graafschap. Al met al zal ook
dit jaar enkele keren worden opge-
treden en zal het selecte gezelschap
weer bij elkaar komen om een paar
exclusieve Hanska’s feestjes te gaan
verzorgen. Op deze feestjes wordt een
stevig glaasje bier gedronken en dat 
was 25 jaar geleden niets anders. 

Na overleg met uitbater Rudi Jansen
van De Zwaan komt nu op zaterdag-
avond 14 mei de Hanska band naar
Hengelo voor het eerste optreden in
2011. Wordt dit in het café een klein-
tje Hengelse karmis?

Hanska Duo 
weer op het podium

Hengelo - Al enige tijd gonsde het van de geruchten: de Hanska band
zou weer eens gaan spelen. Maar de vraag was: Waar? In Hengelo bij
café de Zwaan hing al een tijdje een affiche met datum, echter de
Hanska band en het management wist zelf nergens van.

Het principe van Compassie of me-
dedogen ligt ten grondslag aan alle 
religieuze,ethische en spirituele tra-
dities. Steeds opnieuw wordt een 

beroep op ons gedaan ieder mede-
mens te behandelen zoals wijzelf 
behandeld willen worden. Zo luiden 
de eerste zinnen van het “Handvest 
voor compassie”. Over de rijkdom 
van dit begrip en alles wat er prak-
tisch mee gedaan kan worden komt 
ds. Bram Grandia, Ikon pastor, ons 
deze avond vertellen.

Datum: dinsdag 5 april om 20 uur 
in de Voorde, het gebouw achter de 
Herv. Kerk.

Handvest voor Compassie
Vorden - De commissie Vorming 
en Toerusting van de gezamen-
lijke Kerken in Vorden nodigt u 
allen hartelijk uit om een avond 
bij te wonen waarin het thema 
“Compassie” besproken wordt. 
Over dit thema heeft Karen Arm-
strong een boek geschreven.



Het gelukte Erwin Plekkenpol in de 
klasse E 2 om voor de derde achter-
eenvolgende keer de eerste plaats te 
behalen. Dat gebeurde na een span-
nende strijd met Robin Nijkamp. Bei-
de coureurs waren op de crossproeven 
goed aan elkaar gewaagd en slaagden 
er beurtelings in de snelste tijd op de 
klokken te krijgen. Uiteindelijk bleek 

Erwin in totaal 4 seconden sneller! 
Teamgenoot Mark Wassink schreef 
de E 3 klasse op zijn naam. 

De organisatie in Eindhoven had een 
route uitgezet op het militaire oefen-
terrein ‘De Oirschotse Heide’. De eer-
ste crossproef werd op de crossbaan 
in Oirschot gehouden, de tweede op 

de crossbaan in Veldhoven. De te ne-
men hindernissen over boomstam-
men en vrachtwagen banden waren 
behoorlijk pittig. De coureurs kregen
vier ronden van 60 kilometer voor de
kiezen, dat wil zeggen dat ze zo’n 6,5
uur op de motor zaten! Bij de jeugd
pakte talent Bas Klein Haneveld
(eveneens lid van de VAMC De Graaf-
schaprijders) in de klasse N 1 net als
in Holten, ook nu in Eindhoven de
eerste plaats. Een voortreffelijke pres-
tatie van Bas.

Vorden - Afgelopen zaterdag werd in de omgeving van Eindhoven de 
derde endurorit van het seizoen gehouden. Leden van de VAMC De 
Graafschaprijders kwamen hier uitstekend voor de dag.

Mark Wassink links en Erwin Plekkenpol Foto Henk Teerink

Deze ‘berg’ dateert uit begin 20e 
eeuw, type 4 roeden met ombouw en 
had als functie opslag van hooi, stro 
en veestalling. In 2010 werd de Stol-
tenberg gerestaureerd. Jaren terug 
had de heer Nijendijk naast de War-
kense molen ook een bakkerij. De ou-
de bakkersoven met ‘bovenin’ 22 ton 
zand is onlangs met vereende krach-
ten naar het bakkersmuseum overge-
bracht. De oven wordt gestookt met 
takkenbossen. De bakkersoven heeft 
een week nodig om warm te worden, 
dan pas kan er brood worden gebak-
ken. Behalve het bakken op zondag 
10 april zal de bakkersoven een paar 
keer per jaar bij bijzondere gelegen-
heden met takkenbossen worden ge-
stookt.
Het Bakkersmuseum in de Stolten-
berg kwam eigenlijk bij toeval tot 
stand. Gertie Hissink voorzitter van 
de Stichting Warkense molen, wilde 
eigenlijk wat meer doen met de Stol-
tenberg. Hij nam daarover contact op 
met Nico Gase (voorheen bakker in 
Lochem) en die had thuis nog wel wat 
‘oude bakkersspullen‘. Nico: ‘Dat kun 
je wel zeggen. Kijk maar wat hier in-
tussen allemaal in het museum staat: 
een oude trog uit 1850, waarin vroe-
ger deeg werd gemaakt. Bij aanmaak 
van roggebrood gebeurde dat met 
de voeten’, zo zegt Nico lachend, die 
voorlopig voor een tijdsbestek van vijf 
jaren de attributen aan het museum 
heeft uitgeleend. ‘Daarna zien we wel 
verder’, zo zegt Nico.
In het museum staan onder meer 

oude machines die de bakker vroe-
ger gebruikte voor het bereiden van 
brood. Verder speculaasplanken, een 
oude kassa, oude toonbank, bussen 
met opschrift ‘Jan Hagel’ etc. Voor 
het museum prijkt een oude brood-
kar, een bakkersfiets met grote brood-
mand, waarmee het brood vroeger 
bij de mensen thuis werd bezorgd. 
Boekwerken uit 1842 over het vak 
van banketbakker. Pepermuntbus-
sen met de afbeelding van (destijds) 
koningin Wilhelmina. Wilt u weten 
hoe vroeger een ‘moederdagtaart’ 
werd gebakken? Wel het recept is 
in het museum voorhanden.: ‘Zacht 
gebak gevuld met één laag banket-
bakkersroom en een laag crème au 
beurre waardoor fijne nougat is ge-
daan. Rose geglaceerd. Bloemen van 
marsepein en crème au beurre voor 
garnering’!
Nico Gase is zondag 10 april de ge-
hele dag aanwezig om samen met de 
bezoekers een nostalgische ‘duik ‘ te 
nemen in het vak van banketbakker, 
een halve eeuw geleden. De dagen na 
de opening van het bakkersmuseum 
komen diverse groepen kinderen van 
naburige scholen een kijkje nemen in 
het bakkersmuseum dat tot en met 30 
september op donderdag en zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur is geopend en 
(groepen vanaf 10 personen) op af-
spraak 0575- 431627. Op deze zondag 
10 april kunnen bezoekers ook een 
kijkje nemen in de Warkense Molen. 
Deze molen werd in 1878 gebouwd 
door molenmaker Loman uit Deven-

ter, in opdracht van de heer H.J. Nij-
endijk. De molen bleef 115 jaar lang 
eigendom van de familie Nijendijk en 
is in 1994 door de familie overgedra-
gen aan de Stichting De Warkense 
Molen. In het kantoortje annex kof-
fiehoek (oppervlakte 2,5 m2) vertellen 
Aloys Melenhorst (voormalig slager) 
en Ruud Duurhoud (voormalig brand-
weerman) met groot enthousiasme 
over de molen en over hun roeping 
om op latere (gepensioneerde leeftijd) 
molenaar te worden. Aloys Melen-
horst: ‘ Toen ik destijds bij de molen 
‘Noot Gedacht’ in Warnsveld in op-
leiding was voor molenaar en vervol-
gens slaagde, werd mij gevraagd om 
namens de Stichting de Warkense 
Molen deze molen te beheren. Ik heb 

daar volmondig ‘ja’ op gezegd en het 
beviel mij hier geweldig. Het is heel 
erg belangrijk dat de molen regelma-
tig draaiende wordt gehouden, anders 
vreet het ongedierte de molen op.    
Regelmatig draaien verlengt tevens 
de levensduur van de molen’, zo zegt 
Aloys. Momenteel is de firma Groot 
Wesseldijk uit Lochemn bezig met het 
noodzakelijke onderhoud. Vakmen-
sen zijn in de weer met het vervangen 
van de lange spruit (balk die dwars 
door de molen loopt) . Noodzakelijk 
omdat bij inspectie is gebleken dat de 
larven van de ‘bonte knaagdier’ zich 
diep in het hout hebben gevestigd 
en die bezig zijn het hout op te eten. 
Ruud Duurhoud is als molenaar (‘vijf-
tig jaar geleden kreeg ik al een ‘tik’ 

van molens’, aldus Ruud) ook heel erg
betrokken bij de molen in Warken.
‘Toen ik vanuit Amsterdam in Vorden
kwam te wonen ben ik hier in 2003
molenaar geworden. Prachtig werk
en ook leuk om te doen: toekomstige
molenaars opleiden’, zo zegt Ruud. 
Irmo Snoek uit s’ Gravezande loopt
momenteel stage in de molen en 
toont zich zeer enthousiast over de 
wijze waarop Ruud Duurhoud hem
de kneepjes van het molenaarsvak
bijbrengt. Zondag 10 april, behalve
de opening van het bakkersmuseum,
kan ook de Warkense molen bezich-
tigd worden. Dat kan overigens elke
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur en
ook op afspraak, maar dan even bellen
met Ruud Duurhoud (0575) 555476.

Nieuw in Warken: Bakkersmuseum

Open dag Warkense Molen en museum

Warken - Vorden. Kinderen die zelf een Palmpasenhaantje willen bak-
ken, volwassenen die willen zien hoe een halve eeuw geleden het vak 
van banketbakker werd uitgeoefend, het kan allemaal op zondag 10 
april tijdens de opening van het Bakkersmuseum pal naast de mo-
len in het buurtschap Warken. Ook de molen zelf zal tussen 11.00 
en 17.00 uur volop draaien. Het Bakkersmuseum is gevestigd in de 
Stoltenberg.

v.l.n.r. Ruud Duurhoud, Nico Gase, Ismo Snoek en Aloys Melenhorst Warkense Molen

Derde zege op rij
Erwin Plekkenpol wint enduro in Eindhoven

‘De scholen kozen unaniem voor mijn 
kunstproject ‘ Beelden Buiten’, aldus 
een gelukkige Will(emijn) Colenbran-
der. De doelstelling van het project is 
om kinderen kennis te laten maken 
met het bewust te laten kijken naar 
en beleven van kunst in hun directe 
omgeving. 

De kunstprojecten vinden plaats 
voor alle Vordense basisscholen 
voor de groepen 1 t/m 5. Het eerste 
kunstproject voor de groepen 1 t/m 
3 start maandag 4 april. De leerlin-
gen bezoeken dan drie beelden in het 
centrum van Vorden en ontmoeten 
daar ook de makers van die beelden, 
de beeldend kunstenaars Sebastiaan 
Brinkhorst, Bert Colenbrander en 
Frank Letterie. Het tweede kunst-
project voor de groepen 4 en 5 start 
op maandag 9 mei. De leerlingen be-
zoeken dan Beeldentuin 15 A. Beide 
projecten bestaan uit een receptief 
deel (kijken naar kunst) en een ac-
tief deel zelf een werkstukje maken). 
Willemijn Colenbrander: ‘ Mijn rol is 
ontwikkelaar van het kunstproject, 
projectleider van het project en kun-
stenaar/ docent in het actieve deel op 
de scholen en in Beeldentuin 15 A’.

Kunstproject ‘Beelden Buiten’
Vorden - Will(emijn) Colenbran-
der, van beroep kunstenaar/advi-
seur kunst- en cultuureducatie, 
heeft het kunstproject ‘Beelden 
Buiten ‘ ontwikkeld. Het pro-
ject is door haar, op verzoek van 
Cultuur&School gepresenteerd 
aan het netwerk van ICC- ers (In-
terne Cultuurcoördinatoren) van 
de Vordense basisscholen. ( Daar 
waren ook andere organisaties 
aanwezig om hun plannen te pre-
senteren).
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Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

Tel. 0314 - 62 15 33
info@reindsen.com
www.reindsen.com

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

Kennisavond over
voeding en gezondheid

met Mike Donkers 2e edi�e
 

Eef Jansen, orthomoleculair therapeut
te Zelhem organiseert op 8 april a.s.

een interessante en leerzame avond in
“Het Wi�e Paard” Ruurloseweg te Zelhem.

Inloop: vanaf 19.00 uur.
Aanvang: 19.30 uur.

Kosten bedragen: € 10,-- p.p
incl. koffie, thee, cake en een hapje.

Aanmelden tot en met 6 april a.s.
via telefoon: 0314-622630

of via e-mail: info@ee�ansen.nl

Bel voor info
Bert Onstenk: 06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Modern boeren;
gemengd laten voeren! 
In Bronckhorst
en omstreken.

BEGEO MENGVOERBEDRIJF

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
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O P R U I M I N G
Wij gaan reorganiseren!!!

Daarom Nu koopjes halen;
diverse couponnen

tapijt
gordijnstof 
meubelstof

EXTRA LAGE PRIJZEN

Nu 30% KORTING op tapijt
Desso Parade Bonaparte,

meeneemprijzen, zelf leggen.

Neem uw maten mee en loop vrijblijvend 
binnen en vraag naar de voorwaarden.

Nieuws van de handwerkwinkel 
uit Warnsveld

 
Breien haken of borduren 

loop vrijblijvend bij ons binnen.
De nieuwe zomergarens en 

breiboeken zijn er weer.

Ook de bekende KATIA sjaaltjes 
garens  Ondas en Triana de luxe 
in de nieuwe voorjaarstinten.

Wees op tijd de voorraad is beperkt.



In de twee dressuur ringen werd 
gestreden van de klasse B-groen 
tot en met de klasse M2. De presta-
ties werden beoordeeld door mevr. 
Harenberg en mevr. Wijers. In de 
springring was er strijd in de klasse 
B-groen paarden, B-groen pony’s en 
gevorderde pony’s. 
Het werd een dag waarbij iedereen 
genoot van het mooie weer, een spor-
tieve strijd en de gezelligheid met 
elkaar. Aan het eind van de middag 
mochten de volgende winnaars hun 
prijs ophalen:

DRESSUUR:
B-groen pony’s: Robin Wijs en Suzan 
Bulten
B pony’s: Ottelien Mol

L1 pony’s: Karin Roelofs
B-groen paarden: Gerrit Groot-Nulend
en Eddy Heuvelink
B paarden: Marieke Vernig
L1 paarden: August Koster
L2 paarden: Carlijn Slijkhuis
M1/M2 paarden: Marina Gotink

SPRINGEN:
B-groen pony’s: Laura Wijs
Gevorderde pony’s: Ottelien Mol
B-groen paarden: Eddy Heuvelink

DAGKAMPIOEN:
B-groen pony’s: Robin Wijs
Gevorderde pony’s: Ottelien Mol
B-groen paarden: Eddy Heuvelink

Clubkampioen: Ottelien Mol.

r.v. en p.c. de Graafschap
Onderlinge voorjaarswedstrijd

Zondag 27 maart werd de onderlinge voorjaarswedstrijd van r.v. en 
p.c. de Graafschap verreden. De weersomstandigheden waren perfect,
het terrein lag er super bij, dus iedereen kon zich van zijn of haar 
beste kant laten zien.

MYXOMATOSE
Bij een infectie van myxomatose zien 
we zwellingen op de slijmvliezen en 
pussige uitvloeiing uit neus en ogen. 
Hierop volgt vaak een longontsteking 
waaraan het dier sterft. De versprei-
ding van het virus vindt plaats via pa-
rasieten zoals: luizen, teken, vlooien, 
vliegen en muggen. De zomer is een 
insectenrijke periode, waardoor het 
risico voor konijnen tijdens deze pe-
riode het grootst is. De vaccinatie te-
gen Myxomatose is enkele maanden 
werkzaam en wij adviseren u dan ook 
uw huisdier in het voorjaar te vaccine-
ren. In bepaalde gevallen kan het ver-
standig zijn uw konijn in het najaar 
nogmaals te laten vaccineren, uw die-
renarts kan u hierover informeren.

VIRAAL HAEMORRHAGISCH 
SYNDROOM (VHS OF VHD)
Hoge koorts, bloederige neusuitvloei-
ing en een moeilijke ademhaling zijn
symptomen van VHD. In veel geval-
len sterft het konijn zo snel, dat men
niet eens in de gaten heeft dat het 
dier ziek is geweest. 

Onder wilde konijnen heeft dit virus
genadeloos toegeslagen, maar ook 
onze tamme konijnen lopen groot 
risico. Het VHD virus kan overgedra-
gen worden door andere huisdieren,
schoeisel, kleding of onze huid. Maar
ook besmetting via groenvoer is mo-
gelijk. De vaccinatie van uw dier geeft
een bescherming van minimaal een
half jaar.

PREVENTIE
Van april tot en met augustus kunt u
elke eerste woensdag van de maand
terecht. Op locatie in Leesten wordt op
de tweede woensdag in april (13 april)
een extra entdag gehouden. Voor het
vaccineren van uw konijn(en) dient u
telefonisch een afspraak te maken. 
Dit kan door op werkdagen te bellen
naar telefoonnr. (0575) 587 888. Meer
informatie vindt u op onze website
www.degraafschapdierenartsen.nl

Jaarlijkse actie konijnen enten
De Graafschap Dierenartsen
Ook dit jaar kunt u uw konijn 
weer tegen Myxomatose en Vi-
raal Haemorrhagisch Syndroom 
(VHD of VHS) laten vaccineren. 
Voor beide ziektes bestaat geen 
behandeling, maar met een vac-
cinatie kunt u uw konijn hierte-
gen beschermen. Van april tot en 
met augustus kunt u hiervoor op 
afspraak, elke eerste woensdag 
van de maand bij De Graafschap 
Dierenartsen terecht.

In 1979 begon de dochter van een 
Hengelose kroegbaas aan de opleiding 
tot röntgenlaborant. Dagelijks reed 
ze in haar lelijke Eend op en neer van 
Hengelo naar het ziekenhuis in Vee-
nendaal. In de zeer strenge winters 
moest ze er dikwijls blijven slapen, 
omdat ze de binnenkant van de au-
toruiten niet ontdooid kreeg. In 1983 
kwam ze in het Juliana Ziekenhuis in 
Apeldoorn te werken. In het oosten 
des lands, was dit het eerste zieken-
huis waar men over een CT Scan be-
schikte om foto’s van de hersenen te 
maken. Talrijke Achterhoekse patiën-
ten werden daar op de CT naar bin-
nen geschoven en kwamen onder de 

goede hoede van Dorien. Nadat een 
aantal Achterhoekse collega’s haar 
voorgingen richting Doetinchem, 
wilde zij daar ook graag gaan werken. 
Er werd een sollicitatiebrief overge-
schreven van een oud-collega en ze 
werd er wonderbaarlijk ook nog aan-
genomen. In het St. Jozef ziekenhuis 
draaide ze haar nachtdiensten, waar 
je dinsdags gewekt werd door het ge-
loei van de koeien op de veemarkt. 
Vanuit Vorden was het een fluitje 
van een cent om met de Datsun naar 
de grote stad te rijden. Eenmaal ging 
het mis, omdat ze zonder benzine 
kwam te zitten, terwijl ze ‘s morgens 
nog wel getankt had. Op de parkeer-

plaats was de benzinetank onder de 
auto vandaan gestolen en de achter-
ruit was ook nog ontvreemd.
In 1990 was het nieuwe Slingeland 
Ziekenhuis gereed en kreeg men één 
groot ziekenhuis op het Wilhelmina 
terrein. Tijdens deze grote verhui-
zing, werden de patiënten midden in 
de nacht met ambulances en in grote 
vrachtwagens van het St. Jozef naar 
de nieuwe locatie gebracht. Ook de 
röntgenafdeling werd voorzien van de 
modernste apparatuur en de nieuw-
ste digitale technieken. Inmiddels 
beschikt het ziekenhuis over twee 
MRI toestellen en de allernieuwste 
CT scan, waar Dorien heel haar ziel 
en zaligheid in kan leggen. 
Op 1 april zal Dorien het 25-jarig ju-
bileum in besloten kring vieren en 
haar collega’s hopen nog jaren met 
deze rijk geparfumeerde laborante te 
werken.

25 jaar in Slingeland Ziekenhuis

Dorien Michels

Op 1 april is Dorien Groot Jebbink- Michels uit Kranenburg, 25 jaar 
werkzaam op de röntgenafdeling van het Slingeland Ziekenhuis in 
Doetinchem. In al die jaren heeft ze tal van nieuwe ontwikkelingen 
meegemaakt in de gezondheidszorg en daarnaast ook nog even mee-
gedaan als Dolly Dot in de playbackshow van het dorp.

Om hier extra aandacht aan te be-
steden heeft de organisatie voor een 
andere opzet gekozen. Alles werd op 
1 dag gehouden waardoor het een ge-
zellige avond werd met veel volleybal 
maar ook uiteraard een praatje. De 
17 teams die zich hadden opgegeven 
moesten om 17:00 uur aanwezig zijn. 

De zaal was erg leuk versierd met 
veel slingers en heel veel ballonnen. 
Aan de teams was gevraagd om met 
een leuke originele outfit te komen. 
Dit werd door veel teams gedaan en 
de Vogelzang zag erg origineel uit. 
Zij hebben daar ook een prijs mee ge-
wonnen. Door het hoge niveau duur-

den sommige wedstrijden langer dan 
gepland. Hierdoor liep alles een beetje 
uit en kon de finale pas beginnen om 
23:00 uur. Deze finale ging tussen De 
Wogt 2 en de Vogelzang. 

Na een zinderende finale werd De 
Wogt 2 de winnaar. Vogelzang twee-
de en De Wogt 1 derde. De organisa-
tie kan terugkijken op een geslaagd 
toernooi maar dit was niet gelukt 
zonder de vele vrijwilligers!

Hoog niveau stratenvolleybal

Wichmond - Zaterdag 19 maart was het jaarlijks stratenvolleybal voor 
Wichmond, Vierakker en Delden. Dit jaar was het  een speciale editie 
want er was een 25 jarig jubileum te vieren.

Dit is een iets ingewikkeldere tech-
niek dan werken met “tips”. Door de-

ze techniek kan men de nagel iedere
gewenste vorm geven. 

De techniek is geschikt voor ieder-
een, maar met name geschikt voor 
mensen waarvan de nagels afwijkend
gedrag vertonen, zoals nagels van 
nagelbijters, psoriasisnagels, havik-
nagels of andere getraumatiseerde
nagels.

Demonstratie nagelstyling
Vorden - Erkend Nagelstyliste 
Philomene Strijthagen geeft op 
donderdag 14 april van 14.00 tot 
17.00 uur in de Vordense biblio-
theek een demonstratie nagels 
verlengen met behulp van sja-
bloontechniek.



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

Wat is: A. Vergangen.

 B. Water-ore. 

 C. Knorf. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Maar dat zijn de oudere grutto’s. 
De jonge grutto’s, die voor het eerst 
naar het buitenland zijn getrokken, 
vliegen een eigen route. Via Malta of 
Sicilië vliegen ze door Italië onze kant 
op. Ergens in de Povlakte buigen de 
Nederlandse grutto’s linksaf, terwijl 
andere richting Wit Rusland gaan.
“Vorige week zag ik ze dus voor het 
eerst langs de Zelhemseweg. Vijf 
stuks, zo te zien: drie wijfjes en twee 
mannetjes. Mannetjes herken je aan 
hun roestbruine borst. Vrouwtjes zijn 
lichter, iets groter en hebben ook een 
iets langere snavel”, zegt Pieter Veg-
ter uit Steenderen van de Vrijwillige 
Weidevogelbescherming. 

Elk jaar een wonder, dat ze er weer 
zijn. Hoe lang nog vraag ik me dan 
af.Ze hebben het moeilijk. Het fre-
quente maaien en de monotone gras-
velden bieden de jongen te weinig 
mogelijkheden om vliegvlug te wor-
den. Nestbescherming lukt nog wel, 
als je er veel tijd en energie in wilt 
steken, maar ze groot krijgen dat valt 
eigenlijk buiten onze macht. Er zijn 

nog enkele mensen die aan vrijwil-
lige weidevogelbescherming doen. 
Het zijn er steeds minder vanwege de 
zorgwekkende terugloop in aantallen 
weidevogels. We markeren nesten, 
zodat de boeren waarmee we samen-
werken, ze niet kapot rijden. Maar 
een gruttonest moet je eerst vinden 
en dat valt niet mee. Een grutto trekt, 
zittend op haar nest, de grashalmen 
boven naar elkaar toe. Zo ontstaat 
een kokertje waarin je de grutto nau-
welijks ziet. Bij storing is de grutto 
de eerste tijd er snel vandoor, maar 
als ze enige weken broedt, dan kan 
het zijn dat ze blijft zitten totdat je 
er zelfs naast kunt staan. Als dan het 
gras hoog staat, is ze ook nauwelijks 
te ontdekken met als risico vernieti-
ging van het broed door een maaien-
de trekker. Je zou ze toch niet willen 
missen, grutto’s. Die typische voor-
jaarsvogel die je zo luid en duidelijk 
kunt horen als ze als F-16’s langs de 
hemel scheren in kleine formaties.

Kunnen we ze behouden? Moeilijk te 
zeggen. We proberen boeren over te 

halen graspercelen te laten staan tot
ongeveer half juni. Tegen enige gelde-
lijke vergoeding, maar we begrijpen
ook wel: het eerste gras is het beste
en voedzaamste gras. Hier is sprake 
van tegenstrijdige belangen. Gepleit 
wordt voor akkerranden of circa tien
meter brede grasranden langs sloten
bijvoorbeeld, waar jonge grutto’s in
kunnen schuilen en fourageren. 

De lange reis heeft veel energie gekost.
Het is dus tijd om weer op krachten
te komen voor er van eieren leggen 
en broeden sprake kan zijn. Wie nu
grutto’s ziet, ziet ze dus vooral bezig
met insecten zoeken door de snavel 
diep in de grond te steken. De lange
snavel heeft een gevoelige punt waar-
mee gevoeld kan worden of er een
insect in de buurt is. 

Over bescherming van weidevogels 
is nu net een prachtige dvd versche-
nen. Heel geschikt om te tonen in
scholen. Scholen kunnen bij ons een
exemplaar lenen. Eventueel zijn we
bereid verdere toelichting te geven 
op wat vrijwillige weidevogelbescher-
ming inhoudt. Voor verdere inlich-
tingen kunt u contact opnemer met:
Pieter Vegter, Korenbloemstraat 15
in Steenderen. Tel: 0575-451799 of 
06-18698087.

Bronckhorst - Vorige week voor het eerst gezien: vijf grutto’s terug van 
een lange reis. Vaak vanuit West Afrika, waar ze hebben overwinterd. 
Merkwaardig, want eten ze hier vooral dierlijk voedsel, daar fourage-
ren ze op rijstvelden waar ze zich met rijstkorrels voeden. Doorgaans 
vliegen ze via Portugal en Frankrijk terug naar onze omgeving.

Alle partijen won ze op de grond met 
een houdgreep. Puck Kuijt uit Ruurlo 
, Hannah Wormgoor en Naomi Over-
kamp beide uit Eibergen kwam allen 
uit in de klasse tot 36 kg. Puck Kuijt 
won haar eerste partij maar verloor 
daarna van clubmaatje Hannah 
Wormgoor. In de verliezersronde 
verloor ze nog een partij en dan ben 
je uitgeschakeld voor verdere deel-
name. Hannah Wormgoor en Naomi 
Overkamp kwamen elkaar pas tegen 
in de finale na diverse partijen wist. 
Het was spannend en met een kleine 
score van een Yuko wist Hannah de 
partij in haar voordeel te beslissen en 
won het goud, Naomi was ook tevre-
den met zilver. Beide dames hadden 
het moeilijk om het tegen elkaar op 
te nemen, ze trainen samen en zijn 
ook nog eens de beste vriendinnen. 
Dirk Udo en Kevin Schaperclaus bei-
de uit Eibergen zaten ook in dezelfde 
klasse -34 kg. Zij kwamen elkaar niet 
tegen , Kevin wist 1 partij te winnen 
en verloor daarna twee partijen op 
rij, Dirk kon niet tot score komen in 
zijn partijen en verloor er twee achter 
elkaar Iwan van Velden ook uit Eiber-

gen kwam uit in de klasse -38 kg met
maar liefst 26 deelnemers. Hij wist
alle partijen tot de finale te winnen
, maar in de finale staken de zenu-
wen een stokje voor het goud. Iwan
was teleurgesteld omdat hij wist dat
hij had kunnen winnen, hij traint er
hard genoeg voor dus dat goud ligt 
zeker in het verschiet. In de middag
kwam de -17 jaar op de mat, de kwa-
lificatie voor het N.K. op 9 april in
Tilburg Jeanne van Hal (Hengelo gld)
uitkomend in de -57 kg klasse was na
3 maanden blessure leed weer voor
het eerst op de wedstrijdmat. Haar
eerste partij won ze met een lage 
schouderworp, haar tweede partij
wist ze in haar voordeel te beslissen
met een doorstuur techniek en in de
finale won ze met een verwurging op
de grond. 

Bas Timmen uit Groenlo die ook
met tegenslagen in de voorbereiding
kampte kon in de klasse -60 kg het
verschil niet maken, hij verloor twee
partijen op rij en was uitgeschakeld
voor het N.K. Fabian Schuurmans uit
Eibergen (broer van Timon Schuur-
mans Nederlands Kampioen tot 15
jaar) deed voor het eerst mee in de
klasse -81 kg, halverwege het seizoen
moest hij doorschuiven naar deze
zware klasse. Op deze Oost Neder-
landse kampioenschappen met kwa-
lificatie voor het N.K. had hij maar
twee tegenstanders. De eerste partij 
wist hij in de golden score te winnen
met een wazari, de finale was binnen
20 seconden gebeurd, met een ippon
won hij het goud.

Oost Nederlands kampioenschap
4 kampioenen en 
2 keer 2e plaats
Ruurlo - Zaterdag 26 maart wa-
ren de Oost Nederlandse kampi-
oenschappen tot 12 jaar en to 17 
jaar in sporthal “De Haverkamp” 
in Markelo. S’ochtends mochten 
de talenten tot 12 jaar de mat op, 
aan de Oost Nederlandse kampi-
oenschappen tot 12 jaar zit geen 
N.K. verbonden. Aniek Reimes 
uit Eibergen die uitkwam in de 
klasse tot 32 kg werd kampioen.

Na twee weken van klussen was het 
dan zover. Ton en Monique, de eige-
naren van De Egelantier, zijn erg te-
vreden over het resultaat. “We krij-
gen heel veel positieve reacties van de 
mensen. Daar zijn we natuurlijk heel 
erg blij mee”, zeggen de uitbaters. 
Bijna het hele interieur heeft een 
donkere kleur gekregen. De kleurige 
stoelen in paars en rood fleuren het 
geheel prachtig op en zorgt voor een 
harmonieus geheel. De donkere jaloe-
zieën in de serre passen goed bij de 
nieuwe stijl. Ook het nieuwe plafond, 
de nieuwe vloer en de nieuwe tafels 
zijn donker van kleur. 

Samen met de vernieuwde verlich-
ting geeft het een bijzonder effect 
en sfeer aan de inrichting. Al twintig 
jaar kun je bij De Egelantier lekker 
eten en drinken. Sinds de opening is 
er een nieuwe kaart die uitgebreid is 
met meer gerechten. 

Grand café De Egelantier is gevestigd 
aan de Spalstraat 44 in Hengelo Gld. 
Tel. 0575-463778. www.deegelantier.
nl De openingstijden zijn: woensdag 
tot en met zondag vanaf 11.00 uur.

Feestelijke heropening

Prachtige uitstraling 
Grand café De Egelantier

Hengelo - Grand café De Egelan-
tier in Hengelo heeft een meta-
morfose ondergaan. Het hele in-
terieur is veranderd en het heeft 
een mooie uitstraling gekregen. 
Zondag 20 maart was de feeste-
lijke heropening die druk werd 
bezocht.

Ton en Monique in het vernieuwde Grand Café.

De inrichting heeft een mooie uitstraling gekregen.

De grutto’s zijn terug!

De stichting www.multimodus.nl is 
een erkende, onafhankelijke orga-
nisatie die zich zodanig inzet voor 
de verbetering van het leven in 
Rwanda dat ze zichzelf op de duur 
overbodig maakt. Concreet gaat het 
daarbij om onderwijs- en energie- en 
water(-zuiverings)voorzieningen.

Er zijn geen betaalde functies; en er 
is zeker geen strijkstok waar een en 
ander aan blijft hangen. Uiteraard is 
er wel geld nodig voor de aanschaf 
van materiaal, materieel en trans-
port. Om dat bij elkaar te krijgen 

is Multimodus op allerlei manieren 
bezig. Eén daarvan is de prachtige 
(kleinschalige) theatervoorstelling 
DE GEUR VAN HOOP, met eenak-
ter, muziek en poëzie. Anke Kol-
len en Sander van Voorst spelen de 
eenakter onder regie van Steven van 
Campen die ook de poëzie voor zijn 
rekening neemt. Zangeres Josée van 
der Staak is er voor het muzikale 
aandeel. Er is een nazit om over een 
en ander met elkaar van gedachten 
te wisselen. Iedereen is van harte 
uitgenodigd om dit evenement mee 
te maken.

De toegang is gratis, maar natuurlijk 
hoopt de organisatie op donaties; 
ter plekke of op rekeningnummer 
4737646, ten name van Stichting 
Multimodus o.v.v. projecten Rwan-
da. ANBI-nummer: 8199 75 023. Dit 
werk wordt ook ondersteund door 
Wilde Ganzen.

Theatervoorstelling 
de geur van hoop
Vorden - Op donderdagavond 14 
april is er in het Theater onder 
de Molen in Linde de bijzondere 
theatervoorstelling ‘de geur van 
hoop’ ten bate van de Stichting 
Multimodus,die zich inzet voor 
mensen op het platteland van 
Rwanda.



Een kooi met schapen en lammeren, de met na-
me kleinere jeugd ‘vergaapte’ zich aan de baby- 
schapen ! De insteek van de organisatie was om 
tijdens deze Fair wat centen ‘voor later’ bijeen 
te krijgen. Het jaarlijkse Oranjefeest kan zich 
nog steeds bedruipen, maar een spaarpotje voor 
slechtere tijden kan immers nooit geen kwaad. 
Het bestuur van het Oranjefeest Medlertol was 
zeer tevreden over de opkomst. Voorzitter An-
dré Knoef: ‘ De planning was dat de Fair om tien 
uur zou beginnen, gezien de vroege belangstel-
ling zijn we al een half uur eerder open gegaan. 
Over de gehele dag gerekend hebben we naar 
schatting zo’n duizend bezoekers gehad. Over 
de opbrengst zijn we ook content, in elk geval 
een leuk appeltje voor de dorst. Bovendien wa-
ren de ondernemers ook dik tevreden’, aldus 
André. Bloemen, planten, tuingereedschap, 
kinderspeelgoed, boeken, aardewerk, chocolade 
paaseieren, zo maar een greep uit de aangebo-
den producten. Er was zelfs een heel oude hand-
pomp (15 euro) te koop. Ook aan de dogkar die 
ooit vroeger tijdens het ringsteken op het Oran-
jefeest werd gebruikt, hing een bordje ‘te koop’. 
Een lijst met de prachtige spreuk: ‘Geloof den 

Heere, mijne ziel en vergeet geenen van zijne 
weldaden’ was tijdens deze Fair voor een ‘prik-
kie’ te koop.
De jeugd kon met een mini- kraan zand schep-
pen, dat vervolgens in een gemotoriseerde krui-
wagen werd gedeponeerd. Ook konden kinderen 
(en volwassenen) , gezeten op een zitmaaier een 
ritje over een met linten afgezet parcours ma-
ken. Allemaal zeer veilig, medewerkers op deze 
Fair hielden een oogje in het zeil. Henk Takken 
had zich met een stand Achterhoekse wijnen op 
een ‘psychologisch goed gekozen plek’ genes-
teld. ‘Druiven verbouwen, wijnen maken, dat 
alles is goed te doen. Wijnen verkopen is een 
ander verhaal, maar ik ben niet ontevreden’, 
aldus Henk. Op het terrein en de hal verspreid, 
diverse lokale en (en startende) ondernemers 
om hun producten te showen en waar moge-
lijk, te verkopen. Stichting Oranjefeest Medler-
tol verkocht onder meer tweede hands spullen 
en niet te vergeten, heerlijke hamburgers, deze 
lekkernijen waren niet ‘aan te slepen’! Gezien 
het succes van deze eerste Medler Lente Fair, 
zal het evenement zeer zeker ook volgend jaar 
weer op de agenda prijken.

Medler Lente Fair echt in lentesfeer

Medler - De Stichting Oranjefeest Medlertol had voor de Medler Lente Fair geen betere 
dag kunnen uitzoeken dan afgelopen zondag. Een lekker zonnetje maakte het vertoeven 
op de locatie van de CWV- Medo er nog aangenamer op. De lente kwam de bezoekers al 
direct bij de ingang tegemoet.

Schapen en lammeren: typisch lente.

Uitzoeken maar.

Zandscheppen: kinderen vinden het prachtig.

In de C competitie zijn dertig clubs 
ingedeeld. De eerste helft van dit sei-
zoen leek het zelfs mogelijk om bij de 
eerste vijf te eindigen en eventueel te 
promoveren.
Van elk programmanummer tel-
len de beste twee zwemmers van de 
vereniging mee voor de punten . On-
danks het harde werken, prima inzet 
en veel goede resultaten werd juist 
daar in de tweede helft van het sei-
zoen net iets te weinig winst gehaald 
om op plek vijf te kunnen blijven. De 
verschillen tussen de verenigingen op 
plaats zes, zeven en acht zijn niet erg 
groot, dus voor volgend seizoen weer 
een prima uitgangspunt om de uitda-
ging aan te gaan.

In de maand april wordt de Gelderse  
B-competitie  afgesloten. In de maan-
den  Mei en Juni staan de Gelders 
kampioenschappen individueel en de 
Nederlandse kampioenschappen voor 
junioren en jeugd op het programma. 
Hieraan zal een behoorlijke groep 
Berkelduikers weer kunnen starten.

Kijk voor meer informatie op www.
berkelduikers.nl.

Achtste plaats in Landelijke C zwemcompetitie 

Berkelduikers

Na de vier landelijke C-competitie wedstrijden sluiten de Berkeldui-
kers dit seizoen af op de achtste plek. Twee jaar geleden kwam de 
ploeg de C- competitie binnen op de negentiende plaats en via plek 
zestiend het jaar erna zijn ze nu opgeklommen naar de achtste plaats, 
een prima resultaat dus.

De selectieploeg met de deelnemers aan de C-competitie.

UITSLAGEN DASH WEEK 12 
2011 
Za 26-3-2011 
Dynamo-Neede. HS 1 - Dash HS 1 3-1
Dash DS 1 - Ledub DS 1 1-3
V.C.V. HS 1 - Dash HS 2 4-0
Dash HS 3 - Avanti HS 2 1-3
Dash DS 5 - WIVOC DS 3 2-3
Victoria DS 3 - Dash DS 6 4-0
VIOS Eefde DS 1 - Dash DS 2 3-2
V.C.V. MC 1 - Dash MC 1 3-2
Dash DS 3 - Labyellov DS 2 3-2
Dash MB 1 - Boemerang MB 1 4-0
Dash MB 2 - Labyellov MB 1 3-1
Dash MC 2 - Labyellov MC 1 3-1
Dash MI 4 - Tornado Laren. MI 5 0-8
WSV MI 3 - Dash MI 1 6-4
Tornado Laren MI 2 - Dash MI 2 8-3

Wo 23-3-2011 
RVO DY 1 - Dash DY 1 3-0

Di 22-3-2011 
Dash DS 4 - D.V.O. DS 6 3-1

PROGRAMMA DASH WEEK 13 
2011 
Wo 30-3-2011 
20:30 Halley DS 4 - Dash DS 4 Konin-
gin Beatrixzaal
20:30 AAA BOVO HS 3 - Dash HS 1 
Stationsplein

Vr 1-4-2011 
19:30 Dash DY 1 - Luttenberg DY 2 ‘t
Jebbink
21:00 Dash DY 2 - Heeten Sport... DY
3 ‘t Jebbink
21:00 Dash HY 1 - Heeten Sport... HY
3 ‘t Jebbink

Za 2-4-2011 
11:30 Dash MI 2 - Dash MI 1 ‘t Jeb-
bink
11:30 Dash MI 4 - S.C. GORSSEL MI 2
‘t Jebbink
13:30 Dash MC 1 - WSV MC 1 ‘t Jeb-
bink
13:30 Dash MI 3 - Dynamo-Neede MI
4 ‘t Jebbink
14:00 V.C.V. MB 2 - Dash MB 1 Van
Pallandthal
15:30 Dash DS 6 - GeKoMo Rivo DS 4
‘t Jebbink
15:30 Dash HS 2 - Grol HS 1 ‘t Jeb-
bink
16:45 VC Velden DS 1 - Dash DS 1 De
Visgraaf
17:30 Dash DS 2 - V.C.V. DS 2 ‘t Jeb-
bink
17:30 Dash HS 1 - Volga HS 2 ‘t Jeb-
bink
18:00 GeKoMo Rivo HS 1 - Dash HS 3
De Molle

Dash



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 13
van 28 maart

t/m 2 april 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSAANBIEDINGEN
Alle

combinaties mogelijk



BAGGEREN VOOR BETER WATER 

AAN HET WERK MET CHARLIE VAN HAL

“WE ZIJN EEN VERLENGSTUK VAN HET WATERSCHAP”

NIEUWSPAGINA MAART 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

BEKENDMAKINGEN



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / 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

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 13, 29 maart 2011

In het najaar van 2010 is het onderzoek ‘Waar-
staatjegemeente.nl’ uitgevoerd onder inwoners 
van enkele tientallen gemeenten in Nederland. Dit 
onderzoek is door een aantal deskundige instan-
ties opgezet en geeft onder meer een antwoord 
op de volgende vragen: Wat vinden inwoners van 
hun woonomgeving? Wat is het oordeel over het 
gemeentebestuur? Wat vinden inwoners van ge-
meentelijke regels of de dienstverlening aan de 
loketten? Oftewel zijn inwoners tevreden over de 
gemeente waar ze wonen. Omdat het gemeente-
bestuur het belangrijk vindt om te weten wat u 
van onze gemeente vindt en waar verbeteringen 
nodig zijn, heeft Bronckhorst nu voor de derde 
keer meegedaan aan dit onafhankelijke onder-

zoek. De uitkomsten 
van het onderzoek ge-
ven een indicatie van 
hoe de gemeente er 
voor staat, in vergelij-
king met andere ge-
meenten met een 
soortgelijk inwoner-
aantal en ten opzichte 
van 2008 en 2006, 
toen we ook deelna-

men. Wethouder Mulderije van Dienstverlening: 
“De resultaten laten zien dat u als inwoner best 
tevreden bent over de prestaties van uw gemeen-
te. Ook in ons nieuwe gemeentehuis, waar we
begin 2010 wel wat aanloopproblemen hadden. 
Daar zijn we blij mee, maar er zijn altijd verbete-
ringen mogelijk en vanzelfsprekend werken we 
daar aan.”

Voor het onderzoek hebben 1.200 willekeurig ge-
kozen Bronckhorster inwoners thuis een vragen-
lijst over de gemeente ontvangen. Hiervan zijn er 
514 ingevuld en teruggestuurd. Dit is een prima 
respons van 42,8%. De totale respons op de vra-
genlijst die is uitgereikt aan  bezoekers van het ge-
meentehuis was iets lager. Van de 400 uitgedeel-
de vragenlijsten kregen we er 130 ingevuld terug. 

Conclusies onderzoek
De resultaten van Bronckhorst (bijna 38.000 inwo-
ners) zijn vergeleken met zestien andere gemeen-
ten met een inwoneraantal tussen de 25.000 tot 
50.000 inwoners. Inwoners konden rapportcijfers 
geven als antwoord op de vragen. Een 2 betekende 
zeer oneens/zeer ontevreden en een 10 zeer 
eens/zeer tevreden. Een zes was voor neutraal: 
niet voldoende en niet onvoldoende. Over het alge-
meen zijn inwoners tevreden over de concrete 

diensten van een gemeente, bij daadwerkelijk
contact. De gemiddelde waardering is een 7,6. 
Bronckhorst scoort op dit onderdeel een 7,7, waar 
we in 2008 nog een 7,3 kregen. De openingstijden 
haalden een score van 7,7, het gemiddelde is een 
7,2 (dit is hetzelfde cijfer dat we als Bronckhorst in 
2008 scoorden). Verder deden we het beter dan in 
2008 op het gebied van wachttijden voor het loket 
(7,9), inleving medewerkers (8,3), deskundigheid 
(8,4), duidelijkheid van informatie (8,4) en bereik-
baarheid (8,2). 

Op het onderdeel veiligheid was de gemiddelde 
waardering voor de deelnemende gemeenten een 
6,3. Bronckhorst scoorde in 2010 hetzelfde als in 
2008 namelijk een 6,2. De waardering voor leef-
baarheid (7,5) en veiligheid (7,1) in de buurt lagen 
ver boven het gemiddelde. Bronckhorsters gaven 
aan dat het betrekken van inwoners bij het aan-
pakken van sociale veiligheid beter kan. 

Woon- en leefomgeving
Inwoners hebben recht op kwaliteit van hun leef-
omgeving. Deze dient prettig en schoon te zijn, 
met allerhande voorzieningen binnen bereik. Op 
dit onderdeel scoorde Bronckhorst hetzelfde als 
het gemiddelde van de deelnemende gemeenten, 
een 6,9. In 2008 was dit een 7,0. U bent boven ge-
middeld tevreden over uw directe woonomgeving, 
leefbaarheid in de buurt, verenigingen/clubs,
(basis)onderwijs, gezondheidsvoorzieningen en 
parkeermogelijkheden. Minder tevreden bent u 
over voorzieningen voor jongeren, welzijnsvoor-
zieningen, openbaar groen en openbaar vervoer
in wijk en gemeente. 

Verder geeft u aan meer betrokken te willen wor-
den bij het maken van beleid. Op dit onderdeel 
scoorden we een 5,8, hetzelfde als het gemiddelde 
cijfer voor de deelnemende gemeenten. Ook onze 

belastingvraag aan inwoners en financiële positie 
zijn onder de loep genomen. Gemiddeld komen de 
gemeenten hierop ook uit op een 5,8. Bronckhorst 
scoort op dit onderdeel met een 5,9, een stuk beter 
dan er dan in 2008, toen we een 5,0 scoorden. Een 
reden hiervoor is dat de belastingen vorig jaar 
nauwelijks zijn gestegen. 

Hoe nu verder?
Alle resultaten bij elkaar opgeteld is de conclusie 
dat Bronckhorst, afgezet tegen vergelijkbare ge-
meenten met 25.000 tot 50.000 inwoners, in totaal 
gemiddeld even hoog scoort. Ten opzichte van 
2008 wordt de gemeente iets beter gewaardeerd. 
Wethouder Mulderije: “Ik ben daar blij mee, we zijn 
immers een dienstverlenende organisatie en we 
werken er steeds aan om onze wijze van dienst-
verlenen aan u te optimaliseren. Onze website 
gaat bijvoorbeeld steeds meer mogelijkheden
bieden om producten volledig digitaal met ons te 
regelen, zodat u hiervoor niet meer bij ons langs 
hoeft te komen. 

Inwoners gaven aan dat zij meer betrokken willen 
worden bij de aanpak van sociale veiligheid. Daar 
werken we ook aan. We hebben bijvoorbeeld on-
langs het SMS-Alert systeem vervangen door
Burgernet waarmee u nog gemakkelijker samen 
met ons en de politie mee kunt werken aan een 
veilige woonomgeving. U kunt zich hiervoor aan-
melden via www.burgernet.nl. Verder gaven aan 
inwoners te kennen meer betrokken te willen wor-
den bij het maken van beleid. Hier zetten we flink 
op in de komende tijd. Zo vragen we vragen álle 
huishoudens, verenigingen en organisaties mee te 
doen om Bronckhorst toekomstbestendig te ma-
ken. We hebben te maken met bezuinigingen en op 
termijn een veranderende bevolkingssamenstel-
ling (meer ouderen en minder jongeren) en dat 
vraagt om aanpassingen, waarvoor we uw inbreng 
hard nodig hebben. We doen dit via bijeenkomsten 
en internet en hopen op een grote opkomst!”

Onderzoeksresultaten ‘Waarstaatjegemeente.nl’ bekend
Inwoners geven Bronckhorst ruime voldoende

Ruim 40 Bronckhorster toeristische 
ondernemers namen vorige week 
op initiatief van de gemeente deel 
aan de cursus ‘Meer gasten door
internet’. Doel is nog meer toeristen 
naar onze gemeente te trekken wat 
goed is voor de lokale economie.

Bent u toeristisch ondernemer in 
Bronckhorst en kon u niet aanwezig 
zijn? Wellicht kunnen we nog een 
cursusmogelijkheid bieden. Neemt 
u hiervoor contact op met de ge-
meente op via tel. (0575) 75 02 50.

‘Meer gasten door internet’ voor
toeristische ondernemers

De gemeenteraad stelde op 24 maart 
2011 de ‘Subsidieverordening
Achterhoek Bespaart 2011’ vast. Met 
deze subsidieverordening bieden wij 
300 huiseigenaren de mogelijkheid 
om maximaal 500 euro subsidie te 
krijgen voor energiebesparende 
maatregelen in hun woning. Hiermee 
willen we huiseigenaren van wonin-
gen, waarin ze zelf wonen, stimule-
ren om energiebesparende maatre-
gelen toe te passen die goed zijn voor 
milieu en klimaat. Wel zijn er voor-
waarden aan verbonden: uw woning 
moet zijn opgeleverd voor 1 januari 

1980 en de WOZ-waarde mag niet 
meer zijn dan 350.000 euro (peilda-
tum 1 januari 2009). De subsidie is te 
krijgen voor de volgende maatrege-
len: vloerisolatie, dakisolatie en ge-
vel- of spouwmuurisolatie. U kunt uw 
aanvraag tot uiterlijk 1 februari 2012 
indienen, maar wie het eerst komt, 
het eerst maalt en op = op! De ener-
giebesparende maatregelen moeten 
worden uitgevoerd in de periode
1 januari 2011 t/m 1 mei 2012.

Aanvragen?
Een aanvraagformulier voor de sub-
sidie is vanaf 1 april 2011 te down-
loaden via www.bronckhorst.nl →
Infobalie → Digitaal loket → Subsidie 
- Achterhoek bespaart 2011. U moet 
de maatregelen eerst uitvoeren, 
voordat de gemeente de subsidie uit-
keert. Bij de aanvraag moet u offertes 
overleggen. Doen!

Achterhoek Bespaart 2011
Opnieuw kans op subsidie voor huiseigenaren



De eerste van de vijf bijeenkomsten 
die de gemeente organiseert om met 
inwoners te praten over de toekomst 
van Bronckhorst is goed verlopen.
Op 22 maart woonden in Hummelo 
ongeveer 100 inwoners de avond bij. 
In groepen werd gesproken over
mogelijkheden en kansen voor 
Bronckhorst richting het jaar 2035. 
Een toekomst die er anders uit zal 
zien, omdat wij te maken hebben met 
verstrekkende demografische ont-
wikkelingen, een terugtrekkende 
overheid en bezuinigingen.
Burgemeester Aalderink: “We willen 
hier op anticiperen. Het is nu prettig 
wonen en werken in Bronckhorst en 
dat willen wij graag zo houden. Maar 
dat laatste betekent wel dat iedereen 
in Bronckhorst zich hiervoor moet
inspannen, want de gemeente kan 
onmogelijk alleen zorgen voor leef-
baarheid. Dit is een gezamenlijk
proces van inwoners, verenigingen, 
ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de gemeente”.

Samen denken
De gemeente Bronckhorst kiest er-
voor om geen kant-en-klare voorstel-
len te presenteren aan de inwoners. 
“Wij weten zeker dat inwoners goede 
ideeën hebben over hoe bijvoorbeeld 
voorzieningen slim georganiseerd 
kunnen worden. Wie zien onze inwo-
ners nu even als onze adviseur”,
aldus de burgemeester. En om die 
ideeën is het de gemeente te doen!

Brief
Ieder huisadres in Bronckhorst ont-
vangt van ons een uitnodiging om bij 
een van deze avonden aanwezig te 
zijn. Wij ontvingen enkele meldingen 
van inwoners die geen uitnodiging 
hebben ontvangen. Uiteraard bent 
ook u van harte welkom op één van 
de bijeenkomsten! De andere vier 
avonden vinden plaats op:
• 4 april in Hengelo (gemeentehuis) 
• 5 april in Toldijk (Den Bremer) 
• 6 april in Zelhem (Witte Paard) 
• 7 april in Vorden (Dorpscentrum) 
De bijeenkomsten beginnen allemaal 
om 19.30 uur. 

Aanmelden
Wilt u meedenken? Dan kunt u zich 
alvast online aanmelden via de web-

site van de gemeente. Op de home-
page onder Uitgelicht staat informa-
tie over de bijeenkomsten ‘Werk mee 
aan de toekomst van Bronckhorst!’ en 
daar vindt u ook het aanmeldings-
formulier.

Inwoners gezocht!

Denk mee over toekomst van Bronckhorst

Uitnodiging ‘Werk mee aan
toekomst van Bronckhorst’

niet  ontvangen?
Bij het  versturen van de uitnodi-
ging naar alle huisadress  en is in 
Vorden, Halle en Zelhem helaas 

iet s misgegaan. Uiteraard bent ook 
u van harte welkom op deze

bijeenkomsten voor inwoners en 
verenigingen. Kijk  voor meer in-
formatie op www.bronckhorst.nl

Ouders van kinderen in de gemeente 
Bronckhorst die het speciaal basison-
derwijs bezoeken en gebruikmaken 
van de voorziening leerlingenvervoer 
gaan met ingang van het schooljaar 
2011-2012 een deel van de vervoers-
kosten zelf betalen. Wij denken hier-
mee € 30.000,- te kunnen besparen. 

Nieuwe verordening
Op 31 maart 2010 stelde de raad de 
nieuwe verordening leerlingenver-

voer al vast. Deze bepaalt dat een ei-
gen bijdrage opgelegd mag worden 
aan de ouders van kinderen die van 
leerlingenvervoer gebruikmaken om 
scholen van een bepaalde geloofs- of 
levensovertuiging en speciaal basis-
onderwijs te kunnen bezoeken. In het 
verleden was de uitvoering zo dat ou-
ders van kinderen die een school van 
een bepaalde geloofs- of levensover-
tuiging bezoeken wel een eigen bij-
drage betalen, maar ouders van kin-

deren die naar speciaal basisonder-
wijs gaan niet. De idee achter dit on-
derscheid was dat de ouders van kin-
deren die naar speciaal basisonder-
wijs gaan geen bewuste keuze maken 
voor deze school. Vanaf volgend 
schooljaar wordt dit onderscheid niet 
meer gemaakt en gaan alle ouders 
die een beroep doen op leerlingenver-
voer mee betalen. De eigen bijdrage is 
vastgesteld op € 461,50. Niet draag-
krachtige ouders worden ontzien.

Ondernemen is in deze tijd niet niks. 
Toch zijn er nog veel mensen die een 
bedrijf willen starten en bestaande 
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) onder-
nemers loopt het niet allemaal even 
goed. Zij hebben een steuntje in de 
rug nodig. ROZ (Regionale Organisa-
tie Zelfstandigen) voert voor de 
meeste gemeenten in de Achterhoek 
en Twente financiële regelingen voor 
ondernemers uit. ROZ biedt onder-
nemers ook advies, begeleiding,
coaching en scholing door middel van 
cursussen en workshops. 

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende fi-
nanciële mogelijkheden waar (star-
tende) ondernemers in de Achter-
hoek en Twente een beroep op kun-
nen doen. Ondernemers die tijdelijk 
te weinig inkomsten uit het bedrijf 
halen om in hun eigen levensonder-
houd te voorzien, kunnen een beroep 
doen op het Bbz (Bijstandsbesluit 
Zelfstandigen). Dit geldt ook voor
bedrijven die moeten investeren om 
levensvatbaar te blijven en de finan-
ciering niet bancair voor elkaar kun-
nen krijgen. Vanzelfsprekend moet 
wel aan de geldende voorwaarden 
worden voldaan. Naast kredietver-
lening biedt het Bbz ook de mogelijk-
heid voor een tijdelijke inkomensaan-
vulling. Van groot belang hierbij is de 
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te 
herkennen. Vandaar dat kredietver-
lening altijd gepaard gaat met een 
gedegen advies over de verdere be-
drijfsvoering. Bij het bedrijf kan een 

ondernemerscoach via ROZ ingezet 
worden. De dienstverlening aan
ondernemers die tijdelijk financiële 
ondersteuning nodig hebben is
kosteloos.

ROZ werkt sinds kort intensiever
samen met Qredits. Qredits is een
organisatie die zich richt op de ver-
strekking van microkredieten aan
ondernemers. ROZ is hét microfinan-
cieringspunt (MF-punt) voor Twente 
en de Achterhoek en het voorportaal 
van Qredits. Dat betekent dat de 
dienstverlening als vanouds wordt 
ingezet, maar dat ROZ (startende)
ondernemers een extra financieel
arrangement kan bieden in de vorm 
van een krediet via Qredits. Als ROZ zelf
geen bedrijfskrediet kan verstrekken, 
hebben zij goede contacten met banken
om hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen 
om ondernemend Bronckhorst te sti-
muleren. Bent u een Bronckhorster 
ondernemer en heeft u (financiële) 
moeilijkheden of wilt u een bedrijf 
starten en heeft u hierbij hulp nodig? 
Neem dan contact op met het secre-
tariaat van ROZ, tel. (074) 245 89 77. 
U kunt via het secretariaat ook een 
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks 
spreekuur houdt in het gemeentehuis 
van Bronckhorst. De spreekuren in 
2011 zijn op 5 april, 3 mei, 7 juni,
5 juli, 2 augustus, 6 september,
4 oktober, 1 november en 6 december 
van 13.30 tot 17.00 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.rozachterhoek.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster
ondernemers

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 
Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar bin-

nen, sluit ramen en deuren en zet de 
radio of TV op omroep Gelderland’. 
Via deze omroep wordt u op de hoog-
te gehouden van de ramp en ont-
vangt u zonodig instructies. Op 
maandag 4 april a.s. is de eerstvol-
gende sirenetest.

Sirenetest

Niet één gemeente, maar welgeteld 
elf gemeenten samenwerkend in de 
Regio Achterhoek zijn dit jaar samen 
met het waterschap, het bedrijfsle-
ven, diverse maatschappelijke instel-
lingen en organisaties op 7 en 8 juni 
2011 gastheer voor het Jaarcongres 
van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). De keuze van de 
VNG voor de Achterhoek is niet toe-
vallig. De Achterhoek is tot gastheer 
gekozen vanwege de unieke, een-
drachtige aanpak die zo typerend is 
voor deze regio. Dit is dan ook duide-
lijk terug te vinden in het congres-
thema: ‘Gezonde gemeenten, slimme 
verbindingen’

Echt Achterhoek
Onze regio wil de rest van Nederland 
laten zien en vooral laten ervaren 
waar ECHT Achterhoekse samenwer-
king toe kan leiden. Hoe we hier 
dankzij die aanpak werken aan een 
duurzame toekomst, met eerlijke 
Achterhoekse producten, die we ont-
wikkelen en produceren op een inno-
vatieve manier die niet ten koste gaat 
van landschap en milieu. We laten 
zien hoe de samenwerking tussen 

Achterhoekse gemeenten kan leiden 
tot duurzame overheidsinitiatieven 
die niet alleen het landschap en het 
milieu sparen, maar ook de saamho-
righeid in de gemeenschap verster-
ken.

Programma
De ochtend- en avondprogramma’s 
vinden plaats in de voormalige Dru-
fabriek in Ulft en in het nieuwe
Amphion-theater in Doetinchem. In 
de middag kunnen de bestuurders 
kiezen uit allerlei excursies her en 
der in de Achterhoek. Onze gemeente 
biedt ook vier excursies aan: een kijk-
je bij smederij Oldenhave in Vorden of 
Aviko in Steenderen, op Landgoed ‘t 
Zelle in Hengelo (Gld) of bij de foto-
nenboer (fam. Borgman) in Vierakker. 
En ons duurzame gemeentehuis is 
één van de locaties voor een deelcon-
gres.

Onderkomen
De circa 3.000 verwachte gasten heb-
ben een slaapplaats nodig. Nagenoeg 
alle hotelaccomodaties in onze regio 
zijn volgeboekt voor deze dagen. Het 
congres vormt op deze manier een 
mooie impuls voor de Achterhoekse 
economie. Wij hopen natuurlijk dat 
veel bezoekers nog eens terugkomen 
naar deze mooie regio!

VNG-Jaarcongres 2011 in 
de Achterhoek

Eigen bijdrage voor vervoer leerlingen uit gemeente Bronckhorst

Op 2 april a.s. om 10.00 geeft wet-
houder Seesing officieel het start-
sein voor het onderhoud aan het 
openbaar groen in Steenderen door 
de inwoners zelf.

De gemeente had plannen om daar 
stukken heesters om te vormen 
naar gazon. Veel inwoners vonden 
dit jammer. Op initiatief van Steen-
derens Belang start in Steenderen 
een proef, waarbij burgers zelf het 
groen onderhouden. De heesters 
kunnen op deze manier blijven. De 
proef begint aan de Koningin Juli-
analaan ter hoogte van huisnum-
mer 64. 

Instructie
Op deze ochtend krijgen de inwo-
ners instructie hoe het groen het 
beste onderhouden kan worden. Ui-
teraard is er ook gelegenheid voor 
het stellen van vragen over groen-
beheer. Alle buurtvertegenwoordi-
gers en de meewerkende inwoners 
zijn van harte uitgenodigd om hier-
bij aanwezig te zijn.

Proef onderhoud groen door inwoners 
Steenderen gaat op 2 april van start

De bijeenkomst in Hummelo.

Smederij Oldenhave



Openbare bekendmakingen

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

Het centrum van Hengelo (Gld) is 
vanaf op dit moment door de werk-
zaamheden moeilijk bereikbaar. Wij 
vragen uw begrip voor de overlast 
en houden u zo goed mogelijk op
de hoogte van de planning van de 
werkzaamheden. Wij werken aan 
het centrum voor u!

Afsluiting Raadhuisstraat
De Raadhuisstraat is vanaf de HEMA 
afgesloten en ook de kruising van de 
Raadhuisstraat met de Kervelseweg 
is afgezet. Onder de kruising Raad-
huisstraat/Kervelseweg gaan we op 
circa drie meter diepte aan de slag 
met het vernieuwen van de riolering. 
Zodra deze klus is geklaard, wordt 
de weg weer bestraat. Om de par-
keerplaats bij Expert/Enorm/DA/
HEMA/Capuchon te bereiken, heffen 
wij tijdelijk het eenrichtingsverkeer 
op in de Kerkstraat. 

Doorgaand verkeer omgeleid
Het doorgaande verkeer vanaf Ruur-
lo leiden wij om via Vorden. Het ver-
keer komend vanaf Vorden wordt 
één rotonde verder (gezien vanaf 
Vorden) richting het centrum geleid, 
via de Banninkstraat. Vanaf de rond-
weg kunt u via de Banninkstraat, 
Raadhuisstraat en Spalstraat ge-
woon op de Ruurloseweg komen, om 

deze kant van het dorp te bereiken, 
of vanaf daar de weg naar Ruurlo te 
volgen.

Planning
De afsluitingen op een rij:
• Raadhuisstraat, tot 13 mei 
• Kerkstraat, 16 mei tot 15 juli 
• Spalstraat, vanaf Iekink tot krui-

sing Raadhuisstraat, 11 tot 28 
april 

• Spalstraat, vanaf kruising Raad-
huisstraat tot en met kruising 
Bleekstraat, 13 juni tot 1 juli

Parkeren in Hengelo
De parkeerplaatsen in het dorp zijn 
vanaf de volgende wegen te berei-
ken:
P-plaats voor Expert/Enorm/DA/
HEMA/Capuchon: vanaf Kerkstraat
P-plaats voor oude gemeentehuis en 

Regelinkstraat: vanaf Vordenseweg
P-plaats Synaogogestraat: vanaf 
Ruurloseweg of Hofstraat
P-plaats voor de kerk: vanaf Ruurlo-
seweg of Kerkstraat

Bereikbaarheid winkels en woningen
De winkels en woningen zijn bereik-
baar via de stoepen of loopschotten

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaam-
heden in het centrum van Hengelo? 
Kom op een woensdagmiddag bij 
ons langs in de informatieruimte in 
het voormalige gemeentehuis. We 
zijn er van 15.30 tot 16.30 uur om
uw vragen te beantwoorden. U kunt 
ons ook bellen, tel. (0575) 75 02 50 
of mailen: info@bronckhorst.nl
(vermeld svp ‘centrum Hengelo’ in 
het onderwerp van uw mail).

Hengelo-centrum moeilijk bereikbaar
In de gemeente Bronckhorst werd vo-
rig jaar maar liefst ruim zes miljoen 
kilo groente-, fruit- en tuinresten 
(GFT) ingezameld, gemiddeld 163 kilo 
per inwoner. U scheidt uw GFT niet 
voor niets: het wordt omgezet in 
groene energie en compost. Om u te 
bedanken voor het scheiden van uw 
GFT, organiseren wij samen met
Berkel Milieu op zaterdag 9 april 
weer een speciale Compostdag.

Op de Compostdag kunt u op één van 
de locaties in onze gemeente maxi-
maal vijf zakken met 20 liter GFT-
compost gratis ophalen. De actie 
vindt plaats van 10.00 tot 14.00 uur 
en vertoon van uw afvalpas is ver-
plicht. Meer informatie over de Com-
postdag, zoals de afhaallocaties, leest 
u volgende week op deze gemeente-
pagina’s, op www.berkelmilieu.nl en 
www.afvalvrij.nl.

Reserveer alvast in uw agenda!
Zaterdag 9 april: gratis compost ophalen

Groen scheiden? 
Daar krijg je iets 

voor terug!
Zaterdag

9 april

GRATIS
COMPOST

OP = OP

Raadsvergadering 24 maart 
2011

Op 24 maart jl. vergaderde de ge-
meenteraad. Er is o.a. gesproken 
over:

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010; Hazenhutweg 1, Hengelo’

 Dit bestemmingsplan heeft betrek-
king op de functiewijziging van 
‘terrein voor sport en recreatie 
(manege)’ naar ‘wonen’. De raad 
stelde unaniem het bestemmings-
plan vast.

• Bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2009; Capellegoedweg 4A, 
Olburgen’

 Het voorstel was om dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te stel-
len, zodat aanleg van parkeerplaat-
sen voor de aanwezige minicam-
ping mogelijk is. Alle raadsleden 
stemden voor, met het nadrukkelij-
ke verzoek richting b en w, dat zij 
zich nogmaals inspannen om met 
de aanvragers en omwonenden aan 
tafel te gaan om de parkeerproble-
matiek te bespreken.

• Bestemmingsplan ‘Keijenborg 
dorp; St. Janstraat 69, 
Keijenborg (De Eikeboom)’

 De bestemming ‘wonen en horeca’ 
wordt gewijzigd naar ‘wonen’ en 
maakt daarmee de bouw van drie 
vrijstaande woningen mogelijk.

 De raad stelde deze planwijziging 
vast.

• Verzoek herziening 
‘Bestemmingsplan St. Janstraat 
36, Keijenborg’

 De gehele raad ging niet akkoord 
met de herziening van dit bestem-
mingsplan van ‘bedrijfsterrein’ 
naar ‘wonen’.

• Evaluatie afvalbeleid
 In 2006 is het volumesysteem voor 

de inzameling van het huishoude-
lijk afval ingevoerd. In samenwer-
king met Berkel Milieu is het afval-
beleid in 2010 geëvalueerd en 
heeft een tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. De raad stelde de 
evaluatie vast en wil de adviezen 
uitgewerkt zien in concrete voor-
stellen. De PvdA diende een motie 
in waarbij alle inwoners jaarlijks in 
november de mogelijkheid krijgen 
om kosteloos een grote container 
om te wisselen voor één van een 
kleiner formaat. PvdA, D66, GBB en 
GroenLinks waren voor, VVD en 
CDA, uit kostenoogpunt, tegen. De 
motie was hiermee verworpen.

• Jongerendebatten seizoen 2011-
2012

 De raad geeft opdracht voor het 

opnieuw organiseren van jonge-
rendebatten voor basisschoolleer-
lingen in 2011/2012. In 2010 wa-
ren deze leerzame debatten een 
groot succes en een mooi contact-
moment tussen de jeugd en lokale 
politiek. Met de uitvoering is een 
bedrag van € 11.965,- gemoeid. De 
fracties van CDA, PvdA en VVD 
dienden een amendement in om de 
eigen bijdrage voor scholen te la-
ten vervallen en een krediet be-
schikbaar te stellen van € 16.000,- 
voor dit initiatief. D66 en Groen-
Links sloten zich aan bij deze wijzi-
ging, waarmee deze werd aange-
nomen. GBB vindt een eigen bijdra-
ge van de scholen wel reëel en 
stemde tegen dit amendement.

• Gedragscode politieke ambtsdra-
gers

 De raad stelde de gedragscode 
vast voor politieke ambtsdragers 
(raadsleden, commissieleden, 
wethouders en burgemeester) De 
gedragscode is geactualiseerd en 
vindt u op www.bronckhorst.nl 

• Subsidieverordening Achterhoek 
bespaart 2011

 De gemeenteraad stelde met alge-
mene stemmen de subsidieveror-
dening Achterhoek Bespaart 2011 
vast. U leest hierover elders op

 deze gemeentepagina’s. 
• Instemmen met het indienen van 

een verzoek om een meerjarige 
aanvullende uitkering

 Over de jaren 2008, 2009 en 2010 
heeft de gemeente een tekort op 
het Wwb (Wet werk en bijstand)

 inkomensdeel. Met het Wwb inko-
mensdeel worden de uitkeringen 
betaald. De raad stemde unaniem 
in met het indienen van een ver-
zoek om een meerjarige aanvul-

lende uitkering bij de landelijke 
Toetsingscommissie Wet werk en 
bijstand 

Tijdens de vergadering werd de heer 
Eric Höfkes beëdigd als raadslid voor 
de VVD. Hij volgt mevrouw Lubbers 
op, die begin maart haar raadswerk 
neerlegde.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie → Vergader-
stukken → Gemeenteraad) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 28 april 2011.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Höken in Toldiek,
 10 t/m 27 juni 2011, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. internationale wedstrijden schapen-

drijven, 30 juni t/m 17 juli 2011, Dutch open international sheep dog trials
• Hengelo (Gld), nabij Spalstraat 1 en 3, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 13, 15, 16 en 17 juli 

2011 i.v.m. kermis, café de Zwaan
• Hengelo (Gld), Varsselseweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2,3, 4 en 5 juni 2011 van 

Aanvragen

10.00 tot 21.00 uur i.v.m. wegraces, H.J. Vosmeijer
• Hengelo (Gld), Hoog- en Laag-Keppel, Zelhem, Halle en Velswijk, plaatsen van tijdelijke reclame-

borden ter promotie van de open avond van de Iselinge hogeschool, 4 t/m 17 mei 2011, Promo-
base media & advertising

• Toldijk, Hoogstraat 15 (Flophouse), Høken in Toldiek, 24 juni van 20.00 tot 02.00 uur, optreden 
Normaal en 26 juni van 10.00 tot 18.00 uur, koffieconcert, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
24 juni van 20.00 tot 01.30 uur en 26 juni van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing groepskamperen aan 
de Hoogstraat 17A van 24 t/m 26 juni, instellen parkeerverbod voor beide zijden van de Hoog-
straat, tussen de ZE-weg en huisnr. 21, 24 t/m 27 juni 2011, stichting ontmoetingscentrum Toldijk

• Toldijk, Wolfsstraat 5, internationale wedstrijden schapendrijven, 15 juli van 17.00 tot 19.00 uur, 
16 en 17 juli van 07.00 tot 18.00 uur, instellen van een stopverbod aan beide kanten van de Wolfs-
straat, 16 en 17 juli, ontheffing van art. 35 van de Drank- en Horecawet, 15, 16 en 17 juli, onthef-
fing groepskamperen, 15 t/m 22 juli 2011, Dutch open international sheep dog trials

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

VVD-raadslid Eric Höfkes

 Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

Bouwvergunningen 
• Zelhem, Velswijkweg 1, vergroten woning

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 17 maart 2011:
• Hengelo (Gld), Zelledijk 22, bouwen gemeenschapsruimte
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, veranderen luchtwasser op nieuwe vleesvarkensstal naar een lucht-

wasser met een proefstalstatus
Ontvangen op 20 maart 2011:
• Hengelo (Gld), Veermansweg 12, slopen schuur en bouwen werktuigenloods
Ontvangen op 21 maart 2011:
• Toldijk, Russerweg 15 en 17, veranderen kap van de woningen
Ontvangen op 22 maart 2011:
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, bouwen woning 
• Zelhem, Ruurloseweg 25, bouwen overkapping
Ontvangen op 34 maart 2011: 
o Vierakker, Koekoekstraat 17, verbouwen woning en bouwen schuur

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 18 maart 2011:
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt, 13 juli 2011 van 07.00 tot 14.00 uur, markt-

vereniging Hengelo 
Afgegeven op 21 maart 2011:
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden voor het promoten van Zelhem 

alive, 23 mei t/m 6 juni 2011, Zelhem alive
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. open huis, 28 maart t/m 7 april 2011, 

OBD-opleidingen
• Zelhem, parkeerplaats sporthal de Pol, Zelhem alive 2011, live-muziekfestival met entertainment 

en een lunapark, 2 juni van 12.00 tot 24.00 uur, 3 juni van 12.00 tot 01.00 uur, 4 juni van 12.00 tot 
01.00 uur en 5 juni van 12.00 tot 24.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 2, 3 en 4 
juni van 12.00 tot 01.30 uur en 5 juni van 12.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent en 
aanvraag loterijvergunning, 2 t/m 5 juni 2011, Zelhem alive

Afgegeven op 23 maart 2011:
• Halle, Halle-Nijmanweg 40, rommelmarkt, 4 juni 2011 van 10.00 tot 14.00 uur, muziekvereniging 

Euterpe
• Hengelo (Gld), terrein Leliestraat, optocht, aubade, kindervrijmarkt en kinderspelen, 30 april 2011 

van 09.00 tot 18.00 uur, oranjecomité Hengelo (Gld)
• Velswijk, op de hoek van de Kruisbergseweg en de Schooltinkweg, paasvuur met voorafgaand 

een lampionoptocht en ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet , 24 april van 20.00 tot 
01.30 uur, tijdelijk plaatsen van een tent i.v.m. paasvuur, 24 en 25 april 2011, stichting paasvuur 
Velswijk

• Vorden, diverse straten in het centrum, viering Koninginnedag, 30 april 2011 van 07.00 tot 02.00 
uur, oranje vereniging Vorden

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 22 maart 2011: 
• Zelhem, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 1 maart t/m 31 november 2011 i.v.m. aanleg glas-

vezelnetwerk, Reggefiber ttH B.V.

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 21 maart 2011:
• Vorden, Ruurloseweg 101, veranderen hekwerk en banken

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 21 maart 2011: 
• Hummelo, Keppelseweg 21B, verbouwen woning
• Toldijk, Schiphorsterstraat 1A, kappen lindeboom
• Vorden, Nieuwstad 30, wijzigen reclamebord
• Vorden, Schuttestraat 10, bouwen stoeterij
• Zelhem, Brinkweg 15A, plaatsen reclamezuil
Verzonden op 22 maart 2011: 
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 2, verwijderen asbest uit een schuur
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 33, bouwen woning met bijgebouw
• Steenderen, Eekstraat 7, slopen schuur en verwijderen asbest platen van twee schuren
• Vorden, Insulindelaan 56, vergroten woning
• Zelhem, Kruisbergseweg 19, verwijderen asbestdakbeschot van de woning
Verzonden op 23 maart 2011: 
• Hummelo, Dorpsstraat 1, intern verbouwen horecagelegenheid  
Verzonden op 24 maart 2011: 
o Zelhem, Halseweg 29, kappen 1 esdoorn 

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 21 maart 2011:
• Vorden, Ruurloseweg 39, vergroten woning, reden termijnverlenging: het betreft een complexe 

aanvraag, nieuwe beslisdatum uiterlijk 21 mei 2011

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de rommelmarkt op 4 juni 2011 geldt een stopverbod op de Halle-Nijmanweg,
 tussen de Nijmansedijk en de Halseweg (gemeentegrens Doetinchem);
van 09.00 tot 15.00 uur
• Hengelo (Gld), tijdens viering Koninginnedag op 30 april 2011 zijn van 09.00 tot 18.00 uur de
 Meidoornstraat, Prunusstraat, Kampstraat, Leliestraat, tussen de Korenbloemstraat en de
 Zuivelweg, en de Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de Leliestraat afgesloten voor alle ver-

keer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Keijenborg, tijdens viering Koninginnedag op 30 april 2011 is van 10.00 tot 14.00 uur de Pastoor 

Thuisstraat, tussen de Geltinkweg en de Sint Jansstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens viering Koninginnedag zijn van 30 april 06.00 uur tot 1 mei 2011 06.00 uur de

Verleende vergunningen

 Zutphenseweg, tussen de Dorpsstraat, Decanijeweg, Dorpsstraat, Kerkstraat, Burg. Galleestraat, 
tussen de kruising van Molenweg/het Jebbink en de Dorpsstraat, Raadhuisstraat, tussen het

 Hoge en de Dorpsstraat en de Insulindelaan te Vorden, tussen de Dorpsstraat en de Molenweg,
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de trekkertrekwedstrijden op 12 juni 2011 is van 07.00 tot 24.00 uur de Hogeveld-

weg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens een open dag op 10 april 2011, is de Brinkweg, tussen nummers 15A en 17, 4x 15 

minuten afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, tijdens het paasvuur zijn van 24 april 17.00 uur t/m 25 april 2011 03.00 uur de School-

tinkweg, Kruisbergseweg (N316), tussen de Hummeloseweg in Zelhem en de Kroezerijweg in
 Keijenborg, Banninkstraat, Davisweg, Neuzendijk, tussen de Velswijkweg en de Davisweg, en
 Oude Kruisbergseweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 

Er geldt een stopverbod op de Keijenborgseweg, tussen de Akkermansstraat en de Neuzendijk, 
Neuzendijk, Michelstraat, Wolsinkweg, Kroezerijweg in Keijenborg en is een omleidingsroute

 ingesteld via de Kroezerijweg, de Hengeloseweg, de Rondweg en de Hummeloseweg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten 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).
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. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

 
Ingetrokken omgevingsvergunningen 
Verzonden op 22 maart 2011:
• Toldijk, Lamstraat 16A, het intrekken van de omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu
De stukken liggen van 31 maart t/m 12 mei 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

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

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het
  besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 en 8.25 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 31 maart t/m 12 mei 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Keijenborg, Zaarbelinkdijk 4, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Galgengoorweg 6, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Geurkenweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 

het uitbreiden van een melkrundveehouderij
• Zelhem, Kolkstuikweg 2A, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Wittebrinkweg 1A, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

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.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-

zen 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 13 mei 2011.

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.

Wet Milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Paasvuren 2011 (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Ontheffingen voor het verbranden van snoeihout in het kader van een paasvuur. De paasvuren 
mogen worden ontstoken op 24 en 25 april 2011:
• Baak, Bakermarksedijk 4/6
• Baak, Bontekoeweg
• Halle, Bielemansdijk/Dwarsdijk
• Halle, Fortstraat
• Hengelo (Gld), Antinkweg 1A
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 35
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk/Slotsteeg
• Hengelo (Gld), Scharfdijk 2A
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 17

• Hengelo (Gld), Venneweg 5
• Hummelo, Zelhemseweg 3A 
• Hummelo, Zelhemseweg 9
• Keijenborg Roggetoren 2
• Kranenburg, Eikenlaan 23
• Olburgen, Dierenseweg 1
• Velswijk, Kruisbergseweg/Schooltinkweg
• Wichmond, Lankhorsterstraat 19 
• Zelhem, Akkermanstraat 10
• Zelhem, Hogeveldweg 6
• Zelhem, Kruisbergseweg 25
• Zelhem, Ruurloseweg 42

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs. 

Ontdek de Aziatische keuken bij 
Wok Maxis! Voor een intiem diner 
of juist een groot feest, bij ons moet 
u zijn voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid 
staan bij ons centraal.

Voor meer informatie of reserveringen 
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

Familievoordeelkaartgegevens:

Achternaam :

Postcode :

Huisnummer : Toevoeging:

Emailadres : 

Telefoon : 

Mobiel :

Filiaal van voorkeur :

FA M I L I E VO O R D E E L K A A R T

Familievoordeelkaartnummer 1

Door gebruik te maken van deze voordeelkaart 
spaart u automatisch waardepunten. 

Voor nog meer voordelen kijk op 

www.tuunte-fashion.nl

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

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

Pelletkachels  
In Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk zijn pellet-kachels al jaren een begrip.
Nu de energieprijzen blijven stijgen, krijgen alternatieve manieren van verwarming
ook in Nederland steeds meer aandacht. Een van deze duurzame energiebronnen
is het stoken van houtpellets in speciale kachels

De Thermorossi pellet-kachels geven u de aangename vlammensfeer
van een houtkachel maar met een groot comfort en beter
energierendement als de conventionele systemen. 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Vraag nu een offerte aan en u krijgt deze binnen 24 uur in huis.  088-0085300 / actie@oldenhave.nl

*Voor uitgebreide actievoorwaarden: www.oldenhave.nl

     
  Plus 125,- 
gratis kluswerk       
     van een 
    Oldenhave 
      vakman.

    Met een  

     Bosch 
   HR-ketel 

  Prijs vanaf

1.600,-  

U kunt al een ketel huren 

vanaf € 25.-/ maand

Borculo
Zutphen
Ulft

Met Oldenhave lekker 
warm én voordelig 

het jaar door

Dakgoot
 repareren

t.w.v. 75,-

  Veiligheids-
    controle
 elektra 
   t.w.v. 50,-

      
 Lekkende   
   kraan?

t.w.v. 25,-

     Nieuwe
 spaarlampen
   t.w.v. 50,-   Bespaar-

 douchekop
   t.w.v. 75,-

  Vervanging
 radiatorknop

t.w.v. 25,-

En zoek voor €125,- gratis klussen uit*
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Op www.glashart.nl/bronckhorst kunt u zien 
wanneer wij verwachten uw woning aan te sluiten. 
Hoe dichter bij de aansluitdatum, des te preciezer 
de planning is.

!� 	���
	������
	���	��	������
������
��
	�
	$�
����	%���&	�
	
'����
	�
	������
	���	��	��
���	��
	���	���������
�����	�
	(�����)	
*�	��	�������	���
�	��
	����
	���	��	������
+	����
�����
	�	��
	
�
�������
��	$����
���	�����	�	�

���	����	���
�	�
	�	��
������	
��������
���	,	��
�	��
	�����	�����)

	
������


��	���
�
���

���������
������

�������������

��������


��������


���������
�

��
����������

���
�	����

(�	����	��	��
������
�	
�
	�	�
�
�	�����	���




Josée van der Staak nam contact met 
hem op, er werd een werkgroep ( 
TOM ) opgericht en zie, afgelopen 
zaterdag vond de officiële opening 
van het theater plaats. Een oproep 
van Josée aan lokale artiesten om 
een feestelijk tintje aan dit gebeuren 
te geven, vond gehoor. Er werd een 
programma uit de ‘hoge hoed ‘ geto-
verd dat om 11.00 uur begon en dat 
duurde tot het eind van de middag. 
Wat voor de werkgroep en artiesten 
bijzonder leuk was, het was de ge-
hele middag een komen en gaan van 
bezoekers. Een teken dat het publiek 
zeer content is met de wedergeboorte 
van het Theater onder de Molen. Als 
speciale ode aan de molen, maakte 
Mariet Lems de tekst ‘ De molen van 
Linde’. Josée van der Staak maakte er 

muziek bij. Een aantal artiesten be-
klom het podium en bezong de mo-
len. Een lied dat de bewoners in Linde 
zeker zal raken. 
Alvorens het zover was, liepen er 
zaterdagmorgen een paar ‘bonte fi-
guren’ rondom de molen. Doortje & 
Dartel maakten een soort ‘welkomst- 
buiging’ richting het publiek. Josée 
van der Staak stak haar enthousias-
me over met name het theater niet 
onder stoelen of banken. ‘Prachtig 
dat Henk Ruiterkamp de molen heeft 
aangekocht en dat ‘ alles en iedereen 
‘ van het theater kan genieten. Wij 
hebben samen de handen ineen ge-
slagen en zullen op diverse zondagen 
en woensdagen in het jaar een pro-
gramma in het theater brengen’, zo 
sprak ze. Henk Ruiterkamp stak op 

zijn beurt Josée een pluim op de hoed 
voor haar inzet om het theater weer 
nieuw leven in te blazen. ‘ Josée heeft 
de kar getrokken en wij zijn daar als 
familie Ruiterkamp zeer blij mee’, zo 
sprak de eigenaar van de molen. 
Hij bracht de vrijwilligers Gerrit Lub-
bers en Benno Lohuis dank voor de 
vele uurtjes werk die zij onder meer in 
het schilderen en andere werkzaam-
heden hebben gestoken. Als blijk van 
waardering bood hij beide heren een 
attentie aan. Henk Ruiterkamp wees 
erop dat het theater en de foyer voor 
feestjes, partijtjes en exposities kan 
worden afgehuurd. Ook deed hij een 
beroep op de aanwezigen om zich aan 
te melden als ‘Vriend van de Lindese 
Molen’( kosten 25 euro per jaar ). Ver-
volgens was het woord aan Martien 

Pater die samen met Josée van der 
Staak de presentatie voor zijn reke-
ning nam. ‘ En nu kondig ik voor de 
officiële opening een mystery guest 
aan, een man die past in het Achter-
hoekse landschap: Gery Groot Zwaaf-
tink.’, zo sprak Martien Pater.
Gery verrichtte de opening middels 
het vertellen van een verhaal over 
‘Pietje de Dood’, die door Onze Lieve 
Heer naar ‘beneden’ was gestuurd 
om een kunstenaar op te halen. De 
aanwezigen luisterden ademloos toe. 
Vervolgens optredens van een keur 
aan artiesten. Wendy Addink zong 
op gevoelige wijze o.m. enkele liedjes 
van haar favoriete zangeressen Karin 
Bloemen, Anouk en Trijntje Ooster-
huis. Het programma werd besloten 
met ‘Sentimental Journey’. ( Rita Bos-
hart, Nathaly Mascé en Josée van der 
Staak met een ‘Andrew Sister medley 
). In de loop van de middag werd het 
theater door de artiesten geroemd 
vanwege de prachtige akoestiek. Om 
dat te bewijzen zong Nathaly Masclé 
een jazzlied zonder muzikale bege-
leiding. Ook deed zij een beroep op 
de aanwezigen een handtekening te 
plaatsen voor de actie om te voor-
komen dat de Muzehof in Zutphen 
straks wordt gesloten. 
Gery Groot Zwaaftink door Josée aan-
gekondigd als een echt ‘podiumdier’ 
pur sang ( eigen teksten, eigen lied-

jes )vermaakte het publiek met zang
en gitaarmuziek. De groep Hoe ? Zo
!, cabaret met liedjes in het Achter-
hoekse dialect en met dit keer met
name het accent op de zang. In okto-
ber bestaat de groep 20 jaar en komt
het met een nieuw programma. Ui-
teraard deed zangeres Josée van der
Staak deze middag ook een duit in 
het ‘muzikale zakje’. Verder waren
er optredens van Steven van Campen
en Marie Lems ( gedichten ), Voices of
’t Beeckland, Arjan Verschuur ( luis-
terliedjes), zangeres Rita Boshart en 
Anja den Bakker en zoals gememo-
reerd ‘Sentimental Journey’. 
Josée van der Staak terug blikkend: ‘
De hele dag is werkelijk super goed 
verlopen. Het was voor mijzelf een
soort feestje, waarin iedereen zich
van z’n beste kant liet zien. Wat een
talent hier in Vorden. Ik heb vroeger
in Wijk bij Duurstede op dezelfde ma-
nier een poëziecafé gehad en moest
daar verschillende keren aan denken,
met dit verschil dat ik daar alles in
mijn eentje deed en hier fantastische
vrijwilligers om mij heen heb. Het
ziet er naar uit dat we in Theater
onder de Molen een mooi muzikaal
jaar tegemoet gaan. Het publiek was
vandaag na elk optreden weer even 
enthousiast. We hebben prachtige 
complimenten in ontvangst mogen
nemen’, aldus Josée.

Theater onder de Molen als herboren

Feestelijke opening met lokale talenten

Linde - Toen Peter Hoefnagels een paar jaar geleden met zijn activiteiten stopte, leek ook het theater in de 
Lindese molen in de vergetelheid te geraken. Het werd stil in Linde. Gelukkig kocht Lindenaar Henk Rui-
terkamp vorig jaar de molen en had hij stille hoop dat er ook in het theater weer wat leven in de brouwerij 
zou komen. Wel, Henk Ruiterkamp werd op zijn wenken bediend.

Lofrlied op de molen

De molen op deze dag versierd

Hij wijst er op dat fabrikanten ver-
plicht zijn om aan alle autobedrijven, 
indien erom wordt gevraagd, de no-
dige informatie te verstrekken. Heb 
je een dealerschap aanvaard, dan 
moet je in onze branche richting de 
fabrikant aan te veel eisen voldoen. 
Dat betekent dat je als bedrijf al gauw 

70 tot 80 euro per uur aan arbeids-
loon kwijt bent ( exclusief BTW). Ben 
je als ondernemer ‘vrij’ om zaken te 
doen dan bedragen de kosten voor 
arbeidsloon zo’n vijftig euro per uur. 
Dat scheelt minimaal circa 20 euro 
per uur. En daar kun je in de ‘vrije 
handel’ niet tegen concurreren. Te-
genwoordig moet je als dealer de im-
porteur meer en meer ‘pleasen’. Hij 
bepaalt en dat is als ondernemer lang 
niet altijd leuk’, zo zegt Jan Groot Jeb-
bink.
Voor de ‘buitenstaander’ heeft de 
Vordense ondernemer twee bedrij-
ven, één in Vorden en één in Zutphen. 
Daarnaast is hij bij het management 
van nog twee andere bedrijven be-
trokken. Jan :’ Eigenlijk niet te behap-
pen, vandaar dat ik al een poos bezig 
was met het zoeken van een partner 
voor onze vestiging in Zutphen. Die 
man heb ik intussen gevonden, ster-
ker nog hij wilde graag voor zich zelf 
beginnen. Dat heeft er toe geleid dat 
ik het bedrijf in Zutphen aan hem 
heb verkocht, waardoor ik de handen 
vrij heb om al mijn energie en kennis 
in de vestiging hier aan de Rondweg 

in Vorden te besteden. Trouwens je 
zult zien dat de consument in de 
toekomst meer en meer een auto via 
internet gaat kopen en daar ga ik nu 
reeds op inspelen.
Ons personeel heeft een behoorlijke 
graad van opleiding. Nu ik ‘vrij’ ben 
en alle merken kan en mag verko-
pen, worden ze, indien nodig, nog 
verder bijgeschoold. Overigens is de 
werkplaats aan het kantelen. Vroe-
ger was na drie jaar een APK keuring 
verplicht, thans na vier jaar en ver-
volgens elke twee jaar en vanaf het 
achtste ‘levensjaar van de auto’ is een 
jaarlijkse APK keuring verplicht. Ik 
merk dat de klant daardoor het on-
derhoud later laat plaats vinden en 
dat de monteurs meer dan voorheen, 
reparaties moeten verrichten. Ook 
volgens Jan Groot Jebbink een vast-
staand feit: Er worden thans gelukkig 
weer meer nieuwe auto’ s verkocht, 
waarbij wel opvalt dat de consument 
vaker voor kleinere modellen kiest. 
Aangezien de jaren daarvoor wel min-
der nieuwe auto’ s werden verkocht, 
is de markt wat betreft ‘gebruikte 
auto’ s ‘ schaarser geworden.
 Riet neemt afscheid
Vrijdag 1 paril ( geen aprilgrap ) nog 
een belangrijke gebeurtenis bij Auto-
bedrijf Groot Jebbink. Medewerkster 
Riet ten Have gaat met de VUT, de 
vrouw die meer dan een kwart eeuw 
de administratie bij het bedrijf heeft 
verzorgd. Jan Groot Jebbink: ‘ Riet 
was altijd een uitstekende kracht. 

Betrouwbaar, loyaal en een vrouw 
met een ijzeren geheugen. Wij zullen 
haar straks zeker missen’, zo prijst 
hij. ‘Riet van garagebedrijf Groot Jeb-
bink’, zoals ze door de klanten wordt 
genoemd zal de indiensttreding nooit 
vergeten en zegt daarover: ‘ Ik was 
thuis ( toen nog de Burgemeester Gal-
leestraat ) de kelder aan het schoon-
maken. Stond daar plotseling Driekus 
Groot Jebbink voor de deur met de 
vraag of ik hem met de administra-
tie wilde helpen. De dag daarna ben 
ik gelijk begonnen, maar eerst koffie 
met gebak want Gerda ( echtgenote 
van Driekus )was net jarig geweest. 
Ik heb bij Gerda en Driekus een super- 
tijd gehad. Druk of niet druk, Gerda 
kwam altijd om precies tien uur met 
de koffie en er was altijd wat lekkers 
bij’, zo zegt Riet. Ook met de huidige 
generatie ‘Groot Jebbink’, s kan ze 
het uitstekend vinden. ‘ Ik heb de 
kinderen van Liesbeth en Jan als het 
ware geboren zien worden. Ik moest 
regelmatig op Steven passen, dan was 
ik gewoon aan het werk en zat Steven 
vrolijk naast mij in de bureaulade’, 
zo zegt Riet lachend. Ook zij heeft 
gemerkt dat de tijden zijn veranderd. 
Riet: ‘ Vroeger was autobedrijf Groot 
Jebbink een dorpsgarage, iedereen 
kende elkaar. Tegenwoordig zie je 
steeds meer vreemde mensen. Ook 
veel ‘ één- dags ‘ klanten . Voor het 
personeel is het bedrijf niet veran-
derd, het geeft nog steeds een warm 
gevoel hier te mogen werken’, zo zegt 

Riet die de toekomstige vrije tijd wil
invullen met ‘oma- spelen ‘ en veel
tuinieren !

Autobedrijf stopt  met dealerschap

Jan Groot Jebbink: Het heeft geen meerwaarde
Vorden - ‘Wat enkele jaren geleden in de samenleving nog telde, is 
thans dikwijls achterhaald. Wij wisten toen ook niet dat banken fail-
liet zouden gaan. Er waren vaste waardes in het leven. Momenteel ligt 
alles anders. Kijk naar de autobranche, toen ik het dealerschap van 
Chevrolet en Opel verkreeg leek dat een goede deal, een stukje vastig-
heid. Het dealerschap heeft door tal van ontwikkelingen geen meer-
waarde meer. Vooral doordat de wetgeving is veranderd’, zo zegt Jan 
Groot Jebbink van het gelijknamige autobedrijf.

Jan Groot Jebbink Riet gaat met de VUT



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

De zanggroep zingt onder andere in Zutphen, Doetinchem en Drempt. 
Op Stille Zaterdag, de avond voor Pasen, wordt in Drempt het bekende zang-
stuk ‘Als de graankorrel sterft’ van Marijke de Bruijne ten gehore gebracht.

Zanggroep Full House de regio in
In deze weken voor Pasen gaat Full House onder leiding van Lucian
Venderink uit Steenderen en Toldijk de regio in.

TOLDIJK
Uitslag 24 maart Bridgeclub 
Bronkhorst, competitieronde 6; 
derde avond.

Lijn A: 1. Hans Jansen & Margaret 
Heiting 57,92%; 2. Joke Damveld & 
Herman Damveld 56,67%; 3. Fien Bie-
zeman & Henk Biezeman 54,17%. 

Lijn B: 1. Nel Evertse & Gerrit Vorsel-
man 60,42%; 2. Jos Jehee & Theo van
Aalst 57,92%; 3. Will Snelder & Harry
Hofman 57,50%. 
Lijn C: 1. Riet Niessink & Riekie Nieu-
wenhuis 62,92%; 2. Karen Notten 
& Joop te Veldhuis 62,50%; 3. Ans
Knaake & Leida Pennekamp 55,83%. 
Donderdag 31 maart de vierde com-
petitieavond in deze ronde.

B r i d g e n

Na het zien van de verschrikkelijke 
beelden in het nieuws over deze 
ramp kwam bij  haar spontaan het 
idee op iets te doen voor het getrof-
fen land en haar inwoners. Omdat 
zij muzikante is was het haar idee 
om een concert te organiseren in 
de plaatselijke Protestantse Kerk. De 
kerkgemeente reageerde positief en 
zegde haar medewerking toe. Daarna 
is het snel gegaan. Binnen enkele da-
gen motiveerde zij een grote groep 
mensen om mee te doen. Zo waren 
er optredens van  mezzo-sopraan 
Atie Vetter, fanfare “de Eendracht” 
uit Hummelo o.l.v. Johan Schijndel, 
Faya Farrakhova op piano en popkoor 
“Rhythm of Life” uit Doetinchem 
o.l.v. Henk Peppelman. Verder waren 
er muzikale bijdragen van Raimond 
Surquin op gitaar, Wendelien Cretier 
op blokfluit en leerlingen van Faya 
Farrakhova op piano.  De kerk was 

goed gevuld met een enthousiast pu-
bliek. De presentatie werd verzorgd 
door Maria Melgers en Frans Nien-
huis, die met hun spontane manier 
van presenteren het publiek wisten te 
motiveren om gul te doneren. Na af-
loop van het concert kon aan de heer 
Hans Becking van het Nederlandse 
Rode Kruis een bedrag van ongeveer 
1300 euro worden overhandigd, be-
doeld voor de hulp aan Japan. Organi-
sator mevrouw Farrakhova wil graag 
de volgende mensen bedanken voor 
hun bijdragen aan dit succesvolle be-
nefiet concert: 

Op de eerste plaats het publiek wat 
gul heeft gedoneerd. Verder de Pro-
testantse Kerk Hummelo voor het 
ter beschikking stellen van de kerk;  
Herman Harenberg voor de verzor-
ging van het aankondigingsbord bij 
de kerk; Chris Vrogten en Margo 

Janssen voor de catering; Gerrit 
Minkhorst voor de coördinatie van 
werkzaamheden in en rond de kerk; 
Charles Lourens voor het maken van 
borden bij de toegangen tot het dorp 
Hummelo; ontwerpbureau Sandra 
Derksen uit Hoog Keppel voor het 
ontwerpen van de posters; Leo en 
Rita Schönthaler van Drukwerk- en 
Copy Service Doetinchem voor het 
vervaardigen van drukwerk; Music 
Palace Vriese, Doetinchem, voor het 
ter beschikking stellen van de piano; 
Randy von Schükkmann voor de 
audio- en videopresentatie; Bloem-
binderij Roosmarij uit Dieren voor 
decoratie van de kerk, de heer Jan 
Tiecken voorzitter de Eendracht en 
verder iedereen die op andere wijze 
heeft bijgedragen aan de totstandko-
ming van dit concert. Was u niet bij 
dit concert en wilt u alsnog doneren 
dan kan dit door geld over te maken 
op giro 6868 t.n.v. Het  Nederlandse 
Rode Kruis o.v.v. Hulp Japan. Het geld 
zal worden gebruikt voor de directe 
hulpverlening aan Japan.

Succesvol benefiet Concert “help Japan”

Hummelo - Zondag 27 maart werd in de Protestantse Kerk een bene-
fiet concert gehouden voor de hulp aan Japan. Initiatiefneemster voor 
dit concert was mevrouw Faya Farrakhova uit Hummelo.

Afgelopen winter organiseerden Plus 
Hans Eland en Pax samen de actie 
‘Voetbalplaatjes bij je eigen club’. Alle 
elftallen, het bestuur, de vrijwilligers 
en alle andere mensen die betrok-
ken zijn bij Pax, gingen op de foto. 
De actie was een groot succes. Hans 
Eland spreekt zelfs over de meest 
succesvolle actie ooit. “Wij hebben 
er veel klanten bij gekregen, vandaar 

dat we Pax ook laten mee profiteren 
van het succes”, zegt Eland. “Wij pro-
beren altijd of we lokaal wat kunnen 
betekenen voor de gemeenschap. Het 
verenigingsleven heeft het al moeilijk 
genoeg om de eindjes aan elkaar te 
knopen en het is mooi als we daar ook 
onze bijdrage aan kunnen leveren. Of 
dat nu is met Pax, of in de winterdag 
het stratenvolleybaltoernooi of zoals 

binnenkort de avondvierdaagse die 
weer van start gaat. Vorig jaar kwam 
de vraag van een aantal dames of wij 
mee wilden doen. Het bleek dat het 
al 25 jaar geleden was dat er een wan-
delvierdaagse werd gehouden in Hen-
gelo. Als wij dan ons steentje kunnen 
bijdragen dan is dat toch prachtig”. 
Plus Hans Eland bedankt Pax voor 
de goede samenwerking. “Want het 
blijkt maar weer eens hoe belangrijk 
vrijwilligers zijn. Wij wensen Pax 
veel succes. Misschien doen we het 
over een paar jaar weer over”, aldus 
Eland.

Cheque van 1.000 euro voor voetbalclub

Pax scoort bonus van Plus!

Hengelo - Plus Hans Eland overhandigde vrijdag 25 maart een cheque 
van 1.000 euro aan Rick Hulshof, lid sponsorcommissie van Pax. Huls-
hof bedankte Eland voor de cheque en overhandigde zijn vrouw Petra 
een mooi boeket bloemen.

Hans Eland (midden) overhandigde de cheque van 1.000 euro aan Rick Hulshof. Petra Eland kreeg een mooi boeket bloemen.

Deze dag worden er vele grappen uit-
gehaald, maar er zijn ook dingen wat 
geen grap is. Het is de echte waar-
heid dat Flophouse op vrijdag 1 april 
gewoon open is: de Soos zal voor de 
jongeren vanaf 15 jaar gewoon open 
zijn. Om toch een speciale draai te ge-
ven aan deze bijzondere dag hebben 
we een verrassingsthema ingepland 

waarbij gratis een belangrijk woord
is van de avond. Om een klein tipje
van de sluier op te lichten kunnen we
alvast mededelen: trek niet je mooi-
ste kleren aan. Verder lichten we de
sluier niet op, anders krijgt degene
onder de sluier het koud. 

Dus vrijdag 1 april is het GEEN grap
dat Flophouse gewoon open is en zal
er vanaf 21.00 uur een gigantisch
feest plaats vinden waar veel schuim
bij vrijkomt.

Verrassingsavond Flophouse
Toldijk - Vrijdag 1 april is de be-
ruchte dag van het jaar, dat ieder-
een elkaar in de maling neemt.
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Voorzitter Walter Jansen van de 
organiserende vereniging B.V. de 
Keu heette de jeugdige spelers, bur-
gemeester Aalderink, arbiters, vrij-
willigers en familie van de spelers 
van harte welkom. Ook had burge-
meester Aalderink van de gemeente 
Bronckhorst een welkomstwoord 
aan de aanwezigen, maar vooral was 
de eerste burger te spreken over de 
prachtige locatie, de strakke orga-
nisatie, de geweldige entourage en 
de sfeer die de hele Biljart Arena 
uitstraalde. Dit alles maakte indruk 
op hem, en niet alleen bij de burge-
meester, maar ook bij de aanwezige 

spelers en bezoekers waren er niets 
anders dan lovende woorden. Burge-
meester Aalderink werd verzocht om 
de openingsstoot te verrichten, zodat 
het toernooi kon beginnen, waarop 
de burgemeester nadrukkelijk vroeg 
welke bal hij moest wegstoten. De 
voorzitter attendeerde hem, dat de 
meeste aanwezigen dit niet kunnen 
en dat het waarschijnlijk niet op zou 
vallen. Wel werd hem op het hart ge-
drukt om niet door het biljartlaken 
te stoten. Nadat de laatste formalitei-
ten waren verricht, werden de spelers 
door wedstrijdleider Marco Klein-
reesink verzocht om met inspelen te 

beginnen. Zo konden deze Nationale 
Finale wedstrijden van start gaan.
De eerste twee partijen werden in 
90 minuten gespeeld. Op tafel 1 gaf 
thuisspeler Kay Arends direct aan 
dat hij in de biljart /feestzaal van zijn 
opa en oma niet van plan was om als 
laatste te eindigen. Hij maakte in 13 
beurten en met een hoogste score 
van 55 caramboles zijn partij tegen 
Mike van der Liefvoort uit en daar-
mee verzekerde hij zich van de eerste 
winstpunten. Op de tweede tafel nam 
Ivo Vastre het op tegen Rogier Elbers. 
Deze laatste kreeg in 11 beurten maar 
21 caramboles mee en moest toezien 
hoe Ivo zijn 110 te behalen carambo-
les met 2 winstpunten beslechte. De 
laatste twee spelers in deze ronde, 
Stephan Vos en Joris Vestre, hadden 
ook maar 11 beurten nodig om de 
partij tot een einde te brengen waar-
bij laatst genoemde het nakijken had 
op Stephan die met een hoogste score 
van 30 caramboles de 2 punten in de 
pocket had.

In de tweede ronde moest Kay direct 
aan de bak nu tegen Rogier. Hij had 
5 beurten nodig om de partij met een 
hoogste score van 56 caramboles en 
daarmee winst af te sluiten. Ivo en 
Joris deden er 12 beurten over om 
de partij tot een einde te brengen 
waarbij Ivo aan het langste eind trok 
met 110 om 68 caramboles. Mike en 
Stephan hadden eveneens 12 beurten 
nodig om de tweede ronde af te slui-
ten. Hier gingen de beide kempha-
nen gelijk met elkaar op tot dat Mike 
met een geweldige eindsprint de 70 
overgebleven caramboles in de laat-
ste beurt uit maakte. De derde ronde 
begon voor Kay goed. Hij begon met 
49 en eindigde met 46 caramboles in 
6 beurten wat hem weer 2 punten op-
leverde. Zijn tegenstander Joris moest 
genoegen nemen met 45. Ivo maakte 
tegen Stephan een slechte start, 1-5-0-
0-0-0. Stephan kon helaas niet in zijn 
ritme komen waardoor hij niet van 
de missers van zijn oponend kon pro-
fiteren. Ivo kwam terug in zijn spel 
en duwde een serie van 39-10-4-en 51 
op tafel waarna Stephan de nastoot 
had maar deze niet benutte. Mike en 
Rogier sloten de eerste dag af in een 
zeer korte partij, namelijk 4 beurten. 
Rogier kreeg 19 caramboles mee van 
Mike. Hij maakte in deze poedelloze 
partij in de laatste beurt een serie 
van 101 caramboles waarmee hij 2 
punten toe kon schrijven. Tot op dat 
moment hadden zowel Mike als Kay 
beiden 2 poedelloze partijen.
Zo werd de zaterdag afgesloten met 
de volgende tussenstand:

BONDSNR,NAAM, GS, MP, MOY, 
CAR, BRT, HS, PMOY,1, 183852, 
KAY ARENDS, 3, 6, 13.75, 330, 
24, 56, 22.00, 2, 171553, IVO 
VASTRE, 3, 6, 10.00, 330, 33, 
51, 11.00, 3, 208107, MIKE VAN 
DER LIEFVOORT, 3, 4, 9.66, 290, 
30, 101, 22.00, 4, 152692, S. VOS, 
3, 2, 6.12, 202, 33, 30, 10.00, 5, 
146170, JORIS VASTRE, 3, 0, 
5.62, 163, 29, 25, 0.00, 6, 201793, 
ROGIER ELBERS, 3, 0, 2.66, 56, 
21, 9, 0.00
Toernooimoyenne: 8.06 Hoogste par-
tijmoyenne: 22.00 Hoogste serie: 101
Op zondag werden er nog zes partij-
en gespeeld, waarvan de twee laatste 
na de lunch. De spanning was om te 
snijden nadat Kay en Ivo beiden hun 

eerste partij hadden verloren. Mike
kwam op 6 punten doordat hij van
Ivo won met een eind serie van 103
caramboles. Dit betekende dat er drie
spelers met 6 punten de volgende
ronde ingingen. Kay was weer als 
eerste aan de beurt nu tegen Ivo en 
hier had hij maar 3 beurten nodig om
zijn 110 caramboles te maken met
een eindserie van maar liefst 108. De
laatste twee partijen ging tussen Step-
han tegen Rogier en Mike tegen Joris.
Voor Mike was het erop of eronder
de druk was natuurlijk enorm nu Kay
op 8 punten stond. De toeschouwers
konden zien dat er na de lunch vol-
doende strijdlust overgebleven was 
om er een spannende finale van te 
maken. Mike wist dat hij met winst in
6 beurten zich Nederlands kampioen
mocht noemen. Na 4 beurten stond
Mike nog op 8 caramboles, maar met
een serie van 102 maakte hij in de 5e
beurt zich zelf tot Nederlands kam-
pioen. 
“Al met al heeft biljartvereniging De
Keu uit Hengelo een geslaagd week-
end achter de rug”, zei een blijde
maar vooral opgeluchte wedstrijdlei-
der Marco Kleinreesink in zijn slot-
woorden aan de aanwezige mensen 
na de huldiging van de nieuwe Ne-
derlands kampioen. “Wij hebben er
als vereniging veel tijd in gestoken en
we zijn dan ook enorm opgelucht dat
het allemaal weer goed verlopen is”.
Hij bedankte de spelers, vrijwilligers,
toeschouwers, arbitrage van de KNBB
en vooral de familie Wolbrink, want
zonder hen was dit niet mogelijk ge-
weest. Zo werd de zondag afgesloten
met de volgende tussenstand:

BONDSNR, NAAM, GS, MP, MOY, 
CAR, BRT, HS, PMOY, 1, 208107, 
MIKE VAN DER LIEFVOORT, 
5, 8, 13.07, 510, 39, 103, 27.50, 
2, 183852, KAY ARENDS, 5, 8, 
12.52, 501, 40, 108, 36.66, 3, 
171553, IVO VASTRE, 5, 6, 8.80, 
352, 40, 51, 11.00, 4, 152692, 
S. VOS, 5, 6, 7.40, 422, 57, 47, 
10.00, 5, 146170, JORIS VASTRE, 
5, 2, 5.98, 311, 52, 25, 6.11, 6, 
201793, ROGIER ELBERS, 5, 0, 
3.24, 162, 50, 26, 0.00, 

Toernooimoyenne: 8.12 
Hoogste partijmoyenne: 36.66
Hoogste serie: 108

Titel voor Mike van der Liefvoort

Nederlands kampioen Libre 1e klas jeugd

Hengelo - Tijdens de Nationale Finale biljarten Libre 1e klas Jeugd is 
Mike van der Liefvoort van biljartvereniging ABC ‘t Töpke Nederlands 
kampioen geworden. Deze Nationale Finale biljarten werd in twee da-
gen gespeeld. Het begon op zaterdag 19 maart om 11.00 uur bij café 
Marktzicht, waar de familie Wolbrink de scepter zwaait. Er deden zes 
jeugdige spelers aan deze finalewedstrijden mee. Deze jonge biljarters 
komen uit verschillende windstreken van het land. Sommigen moes-
ten een hele tocht afleggen om in het Gelderse Hengelo te gaan uitma-
ken wie zich Nederlands kampioen 2011 mocht gaan noemen.

De finalisten, Links Kay Arends, midden Mike van der Liefvoort en rechts Ivo Vastre.

Sociï begon goed aan de wedstrijd, 
maar gaf het overwicht al vrij snel 
uit handen. De scheidsrechter hield 
de wedstrijd aanvankelijk strak en 
dit leverde een makkelijke vrije trap 
op voor SHE op een meter of 20 van 
de goal. De bal werd niet op doel ge-
schoten, maar de aanvallers van SHE 
schepten verwarring in de zestien en 
een kort passje kon eenvoudig door 
de spits van SHE worden binnenge-
werkt; 0-1 in de elfde minuut. Sociï 
liet zich niet van de wijs brengen en 
kon weer druk geven vooruit. Echt ge-
vaarlijk werd Sociï hier niet uit door-
dat het ook te vaak de bal verspeelde. 
Een schot van Dubaern Besseling 
werd door de keeper gepareerd en de 
heren van Sociï waren niet scherp ge-
noeg op afvallende ballen. De scheids-
rechter strooide ondertussen met 
gele kaarten, soms terecht soms wat 
te makkelijk. De ruststand was 0-1. 
In de rust zette trainer Steffens de 
mannen op scherp en vroeg om meer 
agressie en beleving. De jongens pik-
ten dit goed op en SHE kwam onder 
druk te staan. Al in de 50e minuut 
was daar het gewenste resultaat; 1-1. 
Dubaern Besseling joeg goed door op 
de keeper en deze tikte hem eenvou-
dig bij Besseling in de voeten, er werd 
keurig afgerond. Met nog 40 minuten 

te gaan moest er gewerkt worden aan 
de 2-1. Kansen kwamen er genoeg; 
Maarten Rensink trof tweemaal de 
doelman, Besseling miste een kans, 
Gert-Jan Loman en Teun Loman wa-
ren ook beide niet scherp genoeg. Het 
mag duidelijk zijn dat de bal er niet 
meer in ging, hoe Sociï het ook pro-
beerde. Waar Sociï eerder dit seizoen 
het geluk vaak aan zijn zijde had, 
lijkt dat geluk nu opgebruikt. Sociï 
kwam ook nog eens niet in zijn spel 
door het erbarmelijk slechte veld. De 
ballen stuiterden continu op, het is te 
hopen dat iemand van de gemeente 
dit leest want er moet hoognodig wat 
aan gedaan worden.
In de afgelopen drie weken hebben 
de mannen het gepresteerd om een 
voorsprong van 6 punten uit han-
den te geven. Sociï speelt aanstaande 
zondag een uitwedstrijd bij concur-
rent Worth Rheden. Met de getoonde 
agressie in de tweede helft moet Sociï 
eindelijk maar weer eens de volle drie 
punten pakken. 

Uitslagen zondag 27 maart
Sociï 1 - SHE 1; 1-1
Sociï 2 - Orderbos 2; 1-1
Sociï 3 - Baakse Boys 3; 6-1
Loenermark 6 - Sociï 4; 7-1
Sociï 5 - Keijenburgse Boys; 2-5

Programma zondag 3 april
Worth Rheden 1 - Sociï 1
Activia 3 - Sociï 2
Sociï 3 (vrij)
Sociï 4 - Oeken 2
FC Zutphen 5 - Sociï 5

Sociï
Sociï heeft voor de derde week op 
rij weer slechts één punt overge-
houden aan zijn wedstrijd, dit-
maal tegen SHE. Het werd 1-1 in 
een wedstrijd waarin Sociï meer 
verdiend had.

Op de laatste dag, woensdag 30 maart
a.s., worden aansluitend de prijzen
uitgereikt.

Finalewedstrijden

Bronckhorsterschiettoernooi

Hengelo - In de accommodatie van de organiserende schietvereniging 
Willem Tell in Hengelo wordt voor de 32e keer het Bronckhorster-
schiettoernooi gehouden. De finales zijn op 28, 29 en 30 maart. 

Het schiettoernooi loopt naar het einde.
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Maar er is een andere benadering 
mogelijk. Deze benadering is bespro-
ken op de thema-avond van de PvdA 
Bronckhorst in Vorden op dinsdag 
22 maart. De PvdA had Alain van 
de Haar, economisch geograaf en 
directeur bij het Graafschapcollege 
uitgenodigd. Van de Haar voorziet 
dat het inwoneraantal van de regio 
Achterhoek juist kan gaan groeien. 
Hij verwacht namelijk aanzuigende 
werking door de werkgelegenheid 
in deze regio. 

Bedrijven doen het goed en willen 
hier graag gevestigd blijven. Ook zal 
de ouder wordende mens tot meer 
werk in de zorgsector leiden. Als er 
dan door minder geboorten en meer 
sterfte minder mensen komen om 
het werk te doen, zal dit automa-
tisch leiden tot de komst van men-
sen die hier willen komen werken. 

Van der Haar is van mening dat 
gemeenten zich teveel beperken 
tot de geboorte- en sterfte cijfers 
en te weinig rekening houden met 
emigratie en immigratie. En in dat 
laatste zit de kans voor onze regio. 
Werkgevers trekken medewerkers 
naar de Achterhoek en deze mede-
werkers hebben gezinnen en deze 
gezinnen willen wonen. De laatste 
maanden heeft Van de Haar met 
deze visie, die hij onderbouwt met 
een lange rij van onderzoeken, al di-
verse partijen geïnteresseerd. Werk-

gevers, woningbouwcorporaties, 
onderwijsinstellingen en gemeen-
ten denken na om samen te werken 
om de werkgelegenheid op peil te 
houden in de Achterhoek. Nieuwe 
medewerkers zullen vooral kunnen 
komen uit bijvoorbeeld Polen. Ge-
motiveerde en goed opgeleide men-
sen die hier graag werken. Als de 
contracten en huisvesting goed zijn 
en gemeenten en werkgevers direct 
actief deze mensen laten meedoen 
aan een echt Achterhoeks inbur-
geringsprogramma, dan willen ze 
zich blijvend vestigen. Al eeuwen 
hebben mensen zich daar gevestigd 
waar werk is. In de jaren ‘60 en ‘70 
kende Nederland een golf van im-
migranten, die niet goed zijn opge-
vangen, omdat men dacht dat het 
tijdelijk was. Wat let ons om het dit 
keer anders te doen? 

Een dertigtal mensen heeft met veel 
belangstelling naar zijn verhaal ge-
luisterd. Er werden allerlei vragen 
gesteld en er werden adviezen aan 
de politiek gegeven. Eén advies be-
trof voorlichting over dit werkge-
legenheidsvraagstuk aan de bevol-
king, een ander advies had de titel 
‘internationaal naoberschap’. 

Diverse aanwezigen benadrukten 
het belang van het eigen initiatief 
van inwoners en dat de gemeente 
hieraan wat gemakkelijker zijn me-
dewerking zou kunnen verlenen.

Werkgelegenheid 
zorgt voor groei 
Achterhoek
Bronckhorst - Stel dat het waar is: de Achterhoek krijgt méér in-
woners. Dan ziet de toekomst van bijvoorbeeld winkels, de kleine 
scholen en het verenigingsleven er goed uit. Dit in tegenstelling tot 
het beeld dat de gemeenten in de Achterhoek, ook Bronckhorst, 
schetsen. Op basis van de huidige geboorte- en sterfte wordt een 
krimp van de bevolking voorspeld. Dit vraagt de nodige aanpassin-
gen om de leefbaarheid in dit gebied op peil te houden, men ziet de 
Krimp als uitdaging.

Wie van Praag, via Wenen naar Boe-
karest reist, doorkruist het hart van 
Europa, een gebied waar de muziek 
welhaast uit de aarde lijkt op te wel-
len. Het Erard Ensemble neemt met 
het programma ‘Muziek uit het hart 
van Europa’ het publiek mee op een 
muzikale reis langs de hoogtepunten 
van de Romantiek. Het programma 
begint met de lyrische ‘Ballade’ voor 
cello en piano van Josef Suk. Deze 
Tsjechische componist was en is zeer 
geliefd in zijn vaderland. Hij trouwde 
met de dochter van Antonin Dvorák, 
die hij dus schoonpapa kon noemen. 
De ‘Ballade’ is een kort werk waarin 
licht en donker elkaar prachtig afwis-
selen.

ROMANTIEK
De ‘Romantische Stukken’ voor viool 
en piano van Dvorák behoren tot zijn 
meest populaire werken, met fraaie 
melodieën en markante ritmes.
De Roemeen George Enescu compo-
neerde zijn ‘Konzertstück’ voor alt-
viool en piano als een examenwerk 
voor het conservatorium van Parijs. 
Toch is het zeker geen academisch 

werk. Robuust, lyrisch en avontuur-
lijk van karakter behoort dit werk tot
een van de meest geliefde composi-
ties voor altviool.
Het programma besluit met het Pi-
anokwartet in c-klein van Johannes
Brahms. Het kwartet is donker van
toon, dramatisch en zo kenmerkend
voor de Romantiek waarvan Brahms
een van de belangrijkste vertegen-
woordigers is. 

HET ERARD ENSEMBLE
Het ensemble is bekend door authen-
tieke uitvoeringen van romantische
muziek en gebruikt een negentien-
de-eeuwse Erard concertvleugel. De 
strijkers spelen op met darmsnaren 
bespannen instrumenten. Het Erard
Ensemble wordt gevormd door Cas-
per Bleumers (viool), Richard Wolfe 
(altviool), Jan Bastiaan Neven (cello) 
en Edward Janning (piano, de Erard 
vleugel). 
Meer informatie over het ensemble 
staat op www.erard-ensemble.nl. Op
die site kunt alvast een voorproefje
nemen op wat u zaterdag 2 april kunt
verwachten. 

KAARTEN
Het concert begint op 2 april om 
20.15 uur in het Kulturhus. Kaarten
zijn verkrijgbaar aan de kassa (vanaf
19.30 uur), bij de Ruurlose winkels
Alex Schoenmode (Dorpsstraat 21), 
Groot Jebbink Blomen (Dorpsstraat
57), Masman Haarmode (Borculose-
weg 2) en natuurlijk ook via www.
kunstkringruurlo.nl. Het concert op
2 april is het zesde concert in de serie
van zeven concerten die de Kunst-
Kring Ruurlo dit seizoen organiseert.
Het laatste concert van deze serie is
op 30 april en biedt tangomuziek on-
der de titel ‘Dans van de Engel’.

Werken van Dvorák, Enescu, Suk en Brahms
Muziek uit het hart van Europa
Ruurlo - Het is de KunstKring 
Ruurlo weer gelukt om een aan-
tal topmusici naar Ruurlo te ha-
len. Op zaterdag 2 april geeft het 
Erard Ensemble een concert in 
het Kulturhus. Het Erard Ensem-
ble is samengesteld uit leden van 
het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest, het Radio Filharmonisch 
Orkest en het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest. Deze top-
musici spelen op historisch in-
strumenten om de lichtheid en 
transparantie van kamermuziek 
uit de 19e eeuw weer hoorbaar te 
maken.

De Taliband bestaat uit vijf muzi-
kanten: Niels Ebbers Sologitaar, Tijn 
Spekkink Slaggitaar/zang, Victor Eb-
bers Drums/zang, Michel Demmink 
Basgitaar en Dinand Garritsen Zang. 
Tijn Spekkink en Victor en Niels Eb-
bers begonnen vijf jaar geleden met 
samen muziek maken. “Ik heb een 
gitaar gekocht, Victor drumde al,” 
vertelt Tijn. “Met een half jaar was er 
Toldieks Best. Dinand kwam er toen 
bij. We repeteerden op zolder van 
Flophouse en langzaam maar zeker 
is het uitgegroeid. Als laatste kwam 
Michel als basgitarist.” 
Het eerste echte optreden kunnen 
ze zich nog goed herinneren. “Toen 
moesten we ons eigen geluid regelen. 
Dat was natuurlijk een groot drama, 
want dat hadden we niet,” lacht Di-
nand er nu om. “Toen heb ik de oude 
speakers, waar mijn vader 35 jaar 
geleden stad en land mee doortrok, 
laten pimpen bij een luidspreker-
pimper en heb ik een mengpaneel 
gekocht. Rudy was een collega van 
mij en ik zei hem: ‘Rudy, vanaf nu 
ben jij geluidsman’. Hij zat namelijk 
ook altijd aan de equalizer van mijn 
autoradio!”  Rudy van Emst werd 
naast geluidsman ook chauffeur. 
“Het mooiste wat er is, is dat je mid-
den in de nacht ladderzat teruggaat 
en je ziet de brede gestalte van Rudy 
voor in de bus. Dan weet je gewoon: 
‘Je komt altijd thuis!’,” kijkt Dinand 
tevreden. De Taliband veranderde 
in de afgelopen tijd van een losban-
dige groep jongelui tot een ietwat 
serieuze(re) band. Maar de muzikan-

ten hebben nog steeds schik, drinken 
bier en sprekken, met de muzikale 
neuzen dezelfde kant op. “We heb-
ben een single opgenomen, omdat 
we onze eigen nummers wilden pro-
moten,” legt Tijn deze nieuwe stap 
uit. “Met slechte YouTube filmpjes 
lukt dat niet echt.” Ze gingen in no-
vember 2010 met zijn allen de iBeat 
Recording Studio in Zelhem in. “Dat 
was een ervaring op zich.”  Uit het re-
pertoire van zo’n 15 nummers moest 
worden gekozen. “We hielden een 
poll. Wat zijn nou de drie nummers 
die we echt willen gaan doen.“ Ze ko-
zen voor ‘Hoe vetter, hoe better’. “Het 
is toegankelijk en tekstueel is het nog 
een keer een plaatje wat je dus ook op 
de radio of bij pa en ma ’s zondags op 
de koffie aan kunt zetten. De andere 
twee nummers zijn nog beter maar 
meer geschikt voor dansavond bij de 
volksdansvereniging, HAHA! 
Vanaf vorig jaar april, mei begint het 
echt serieus te worden. “We worden 
geboekt, in plaats van dat we onszelf 
uitnodigen, op het podium klimmen, 
de gitaren van de andere muzikanten 
pakken en erop beginnen te rammen, 
zeg maar,” lacht Dinand. “En dat sier-
de ons ook wel. Andere muzikanten 
vonden het wel grappig.” Ze hebben 
er allemaal leuke herinneringen aan. 
“Nu we de single hebben gemaakt, 
willen we dat goed aftrappen,” ver-
volgt Tijn, enthousiast woordvoerder 
van de band. “Spectaculair met een 
nieuwe tour, met ruimte om T-shirts 
te ontwerpen en posters te maken. 
Een band is niet alleen muziek ma-

ken, maar ook teksten schrijven, 
logo’s ontwerpen.” Ze komen steeds 
weer op nieuwe ideeën en zo hebben 
ze nummers genoeg voor een volle-
dig programma. 
De andere taken zijn binnen de band 
een beetje verdeeld. Victor werkt 
bij Minkhorst en timmerde in twee 
dagen het oefenhok in de aardap-
pelschuur in elkaar, Niels doet de 
communicatie, de mail. Michel doet 
de merchandise. Er zijn mooie shirts 
ontworpen, ook voor dames. Dinand 
is de man van de financiën en Tijn 
knutselt alle creatieve uitingen in el-
kaar. 
De Taliband gebruikt deels bestaande 
nummers, waar zij eigen teksten, in 
het Achterhoeks dialect, op maken, 
maar noemen zich absoluut geen 
coverband. “We pakken vaak stuk-
jes uit nummers die bestaan. We 
voegen er zelf aan toe wat we mooi 
vinden en dat het een eigen product 
wordt,” vertelt Tijn. “Zoals ‘Hoe vet-
ter, hoe better’. Natuurlijk is dat van 
Herman Brood, maar het is niet een 
perfecte cover met een eigen tekst. 
Dat kunnen we niet, maar willen we 
ook niet. Het is op onze eigen manier 
gespeeld.” 
De CD presentatie inclusief het optre-
den met Blinde Ed, werd uitgesteld 
tot het nieuwe jaar “We hadden in 
december al vier optredens, allemaal 
kort bij elkaar,” vertelt Dinand. “We 
hebben ons daarop geconcentreerd. 
Het moest voor ons gevoel wel goed 
wezen. Vol gas en niet half afge-
maakt.” Na overleg met de horeca 
stond de datum vast: 9 april 2011. 
CD single presentatie Taliband, Flop-
house in Toldijk op 9 april 2011, 
aanvang 21.00 uur. Entree 10 euro + 
gratis single. “Waar maak je dat nog 
mee!”

Zaterdag 9 april in Flophouse

Cd single presentatie van de Taliband

Toldijk - De eerste CD single van de Toldijks/Hummelose rock & rol-
lformatie Taliband is uit. ‘Hoe vetter, hoe better’ wordt gepresenteerd 
op zaterdag 9 april in J.J.C. Flophouse in Toldijk. In het voorprogram-
ma staat niemand minder dan de van X-factor bekende Blinde Ed. 
Aanvang 21.00 uur.

De Taliband met (v.l.n.r.) Niels, Tijn, Victor, Dinand en Michel, is altijd goed voor spektakel!

De ouderenadviseur is een speciaal 
opgeleide ouderenwerker, bij wie 
ouderen die zelfstandig wonen, te-
recht kunnen met allerlei vragen en 
problemen die te maken hebben met 
het ouder worden. De ouderenadvi-
seur kijkt samen met u wat u nodig 
heeft, waar en hoe u dat kunt vinden 
en zoekt samen met u naar de beste 
oplossing. Hierbij wordt rekening 

gehouden met uw situatie en moge-
lijkheden. Het kan gaan om zaken 
als wonen, inkomen, vervoer, een-
zaamheid enz. Een ouderenadviseur 
van de gemeente Bronckhorst komt 
uitleg geven over deze ondersteu-
ningsmogelijkheden. Er is voldoende 
ruimte om uw vragen te stellen. Ie-
dereen die belangstelling heeft is van 
harte welkom. De bijeenkomst begint 

om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 
16.00 uur. De toegang is gratis en 
voor de bezoekers staat de koffie en 
thee klaar! De mantelzorgsalon is een 
ontmoetingsplek voor mantelzorgers 
van alle leeftijden; mensen die voor 
iemand uit hun omgeving zorgen die 
chronisch ziek, een beperking heeft 
of hulpbehoevend is. 

De mantelzorgsalon is een initiatief 
van de VIT Oost-Gelderland. Voor 
meer informatie bel de VIT Oost-
Gelderland (0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Wat kan de ouderenadviseur 
voor u doen?
Hengelo - Op dinsdagmiddag 12 april a.s. wordt in de Mantelzorgsalon 
Bronckhorst, gevestigd in Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5, 
een informatiemiddag gehouden over de ondersteuning die een oude-
renadviseur kan bieden.
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Zaterdag 2 april

in het café
De Grolsch-

busters

De maand April is het druk binnen de Rotonde. De vloeren worden 
gelegd, de afzuigkap is al opgehangen, het keuken apparatuur komt 
de rotonde in en de bar-haardkasten-boekenkasten-lambrisering zal 
gebracht en geplaatst worden. De kozijnen hebben al een andere 
kleur. De stucadoor zal de laatste dingen afstukken. De installateur 
en de aannemer werken dubbele diensten om alles op tijd af te krij-
gen. Op sommige momenten zijn ze verdeeld over de 3 verdiepingen 
met 24 mensen aan het werk van misschien wel 9 verschillende 
bedrijven.
Maar 9 April zal dan toch het eerste feestje gegeven worden in de 
vernieuwde Bistro en enkele dagen later zal de Rotonde haar deuren 
openen. Hierover snel meer informatie! 

(B) Engeltjes menu april  17,50 p.p.

Voorgerecht: Lenteuiensoep
Hoofdgerecht: Zwitserse Cordon Bleu met ham en brie gevuld.
of Pangafilet op Toscaanse wijze met een pestosaus
of Groente-kaas quiche met spinazie en een 
 gorgonzolaroomsaus
Alle hoofgerechten worden geserveerd met gebakken aardappelen, 
warme seizoensgroenten, rauwkostsalade en een vruchtencompote
Dessert: Mascarponecreme met een verse fruitsalade.
Het Engeltjesmenu is alleen geldig in de poffertjessalon. 

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519

of u komt even binnen.

www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

De laatste loodjes 
worden gelegd.

Vorden, April 2011

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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

PBB Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK Zelhem

Tel. / Fax 0314-625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst 

van:

vraagt enkele 

bezorgers(sters) 
in het verspreidingsgebied van deze krant 

vooral Hengelo en Zelhem.

ZATERDAG 2 APRIL
OPTREDEN VAN DE

KatholiekeGelegenheidsBand

BAND
Een gezellig avondje stappen 

voor jong en oud
Aanvang: 21.00 uur         Voorverkoop  10,00

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

Uw klassieke auto klaar voor het seizoen
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Een zaadje kan enkel met voldoende voeding uitgroeien tot een boom. Alle kiemkracht dient aanwezig te 
zijn om te worden tot iets unieks. Ieder jaargetijde opnieuw weer betoverend. U wilt zich onder scheiden, 
begin bij de kiem met de juiste vormgeving. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10            www.weevers.nl

Er ontkiemt iets moois

studioEmausNetElnadrukkerij
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Voor de jonge middenvelder was de 
invalbeurt een belangrijk moment 
in zijn voetbalcarrière. Kaak speelt 
bij de beloften en was blij met de 
kans die hij van trainer Darije Kalezic 
kreeg. Kaak kreeg het sein om warm 
te lopen, maar mocht even later weer 
op de reservebank gaan zitten. “Maar 
na vijf minuten keek de trainer ach-
terom en zei: Kaak komen! Ik liep 
nog geen één minuut warm toen ik 
al werd geroepen”, weet Lion nog pre-
cies. “En dan kom je voor 12.000 man 
het veld in. Dat is geweldig!”. 
Kaak verving Breinburg (19) in de 
65e minuut en kwam te spelen op de 

linkshalf positie. Zelf vindt Kaak dat 
hij zijn verdedigende taak redelijk 
heeft uitgevoerd. “We wilden die 1-0 
voorsprong vasthouden en moesten 
daardoor meer gaan verdedigen. “Ik 
probeerde dan ook meer druk op de 
bal te houden zodat ADO niet vooruit 
kon voetballen”, doceert hij. “Alleen 
is het dan jammer dat niet alles gaat 
zoals je dat zelf graag zou willen. Het 
is ook een stukje spanning dat erbij 
komt kijken. Maar ik heb ook wel 
goede dingen gedaan en het was een 
mooie belevenis”. 
Enkele minuten na zijn invalbeurt 
was hij de spanning kwijt en zat hij 

helemaal in de wedstrijd. “Dan heb 
je niet meer in de gaten dat je voor 
zoveel mensen speelt. Bij een stan-
daardsituatie hoor je het publiek wel. 
Dan sta je echt te genieten. Ik vond 
dat echt fantastisch”.
Lion speelt vanaf 2001 bij De Graaf-
schap. Hij heeft er veel voor gedaan 
om zover te komen. Zijn invalsbeurt 
beschouwt hij dan ook als zijn hoog-
tepunt. “Als jonge jongen was dat 
natuurlijk mijn doel om het eerste te 
halen en het debuut mee te maken 
op De Vijverberg. Ik vind het een ge-
weldige droom die uitkomt”. Kaak 
speelt nu in het beloftenteam. Fysiek 
en conditioneel is hij de laatste tijd 
sterker geworden. “Maar de stap van 
de beloften naar het eerste is een stuk 
groter. Ik ga gewoon door en hoop dat 
ik mijn kansen krijg. Belangrijk is nu 
dat ik mij verder ontwikkel. Voor de 
toekomst is dat ook heel belangrijk”.

In de 65e minuut tegen ADO Den Haag

Lion Kaak maakt zijn debuut 
bij De Graafschap

Hengelo - Lion Kaak maakte zondag 13 maart zijn debuut in het eerste 
team van De Graafschap. Op De Vijverberg wonnen de Superboeren 
met 1-0 van ADO Den Haag. In de 65e minuut verving middenvelder 
Kaak (19) Gregor Breinburg die zich leeg had gespeeld en kramp kreeg. 
Hengeloër Kaak hoopt op meer speelminuten. “Ik moet me natuurlijk 
wel blijven ontwikkelen”.

Lion Kaak hoopt op meer speelminuten bij De Graafschap.

Behalve de vrijdagochtend heeft ze 
daarom ook voor de woensdagmid-
dag gekozen. De techniek is zodanig 
dat het voor volwassen heel leuk is, 
maar voor kinderen ook. Het gaat 
om het ontdekken van je eigenheid.  
De speelsheid staat voorop. De inspi-
ratiebron vormt de Weense schilder 
Hundertwasser. De lessen worden 
stap voor stap opgebouwd, aan het 
eind van de serie maak je je eigen 
dorp of stad op papier. Het is fantasie-
vol en kleurrijk. Na elke les heb je al 

een kunstwerk, aan het eind van de
serie een stad! Rian Drok is behalve
met haar eigen cursus ook bezig met
een arrangement met koffie- en thee-
schenkerij De Burgerij. Je kunt nu
een heerlijk dagje uit ‘s morgens te-
kenen/ schilderen in Het Kleine Veld
en ‘s middags een prachtige wande-
ling maken in de omgeving van Het
Grote Veld. De wandeling wordt be-
geleid door Johan  Lindeboom van de
Burgerij. Hij weet alles over sporen
in de natuur en kan boeiend vertel-
len. De dag wordt afgesloten met een
High Tea in De Burgerij. Data zijn 5
mei, 7 juli en 4 augustus, of op aan-
vraag een andere dag. 

Kijk op www.deburgerij-vorden.nl of 
op www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

Voor volwassen en kinderen
Zes keer tekenen/schilderen
Vorden - Wegens groot succes 
van vorig jaar geeft Rian Drok 
geeft  weer  een cursus stromend 
tekenen/schilderen. Bijzonder is 
het dat het gelijktijdig voor vol-
wassen en kinderen kan zijn.

Ouderen willen steeds vaker zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Om comfortabel van de oude 
dag te genieten, is het soms noodza-
kelijk de woning aan te passen. Met 
de slaapruimte op de bovenverdie-
ping is vooral de trap vaak een ob-
stakel en een reden om naar andere 
woonruimte om te zien. Dat is niet 
nodig. De traplift die in het Service-
huis is geïnstalleerd, is in nagenoeg 

ieder huis zonder hak- en breekwerk
in te bouwen. Hij wordt volledig op
maat gemaakt. In bijna alle situaties
is het bovendien mogelijk deze auto-
matische traplift aan de smalle zijde
van de trap te plaatsen, waardoor er
genoeg ruimte overblijft om ook vei-
lig op de trap te lopen.

Op dinsdag 5 april is er volop gelegen-
heid vragen te stellen over de installa-
tie van een traplift in huis. De traplift
demodag vindt plaats in het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7. aan-
melden is niet nodig.Naast een trap-
lift bevinden zich in het Servicehuis
allerlei hulpmiddelen en aanpassin-
gen die geprobeerd kunnen worden
door bezoekers. Hiervoor is op 5 april
eveneens gelegenheid, maar het is
ook mogelijk een afspraak te maken
voor een individueel bezoek en uitge-
breide uitleg: telefoon 0314 - 357419.

Traplift demo 
bij Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 5 april kun-
nen geïnteresseerden de traplift 
demodag bezoeken, een initiatief 
van de Sensire thuiszorgwinkels. 
De traplift demodag wordt gehou-
den in het Sensire Servicehuis. 
Naast deskundig advies krijgen 
bezoekers de mogelijkheid een 
‘proefrit’ te maken op de in het 
Servicehuis geïnstalleerde trap-
lift.

Hierna ging hij voor in gebed. Bijzonder 
weren verwelkomd ds.S.Maliepaard 
en zijn echtgenote uit Garderen. Voor 
de bustocht naar Elburg zijn nog en-
kele plaatsen vrij. Op verzoek van pro-
jectmedewerker mevr.W.Bernds van 
Welzijn Bronckhorst werd aandacht 
gevraagd voor het project “Eenzaam-
heid”. Ook werd opgeroepen voor de 
bijeenkomst van Sensire op 4 april 
‘s middags “Val liever niet”. Verder 
werden de aanwezigen opgeroepen 
deel te nemen aan de autorijddienst, 
naar deze bijeenkomsten. Hierna was 
het woord aan mevr. en mijnh. Malie-
paard. Zij runnen samen de Stichting 
“Uit Uw Hand”. Mevr. Maliepaard gaf 
eerst een toelichting.Ds.Maliepaard 
gebruikt zijn zelfgemaakte schilde-

rijen om met mensen in gesprek te
raken over het Geloof. De Stichting
geeft ook kaarten en posters uit van
zijn aquarellen. Hiervan was een uit-
gebreide selectie tentoongesteld. Met
de opbrengst steunt ds.Maliepaard
twee doelen: het werk van een mes-
siasbelijdende joodse predikant en
diaconale activiteiten van eveneens
messiasbelijdende joden. 
Het centrale thema was “Het komt al-
les van U en het komt uit Uw hand”
Eerst kregen we o.m. schilderijen te
zien op het beeldscherm van de Boek-
rol, Zegen van God, Waar zijt gij? Ook
zagen we de amandelboom en vijge-
boom. Daarbij vertelde ds.Maliepaard
de Bijbelpassages, waarop de schilde-
rijen betrekking hadden. Na de pauze
werd stilgestaan bij het lijden en ster-
ven van Jezus, een toepasselijk onder-
werp in deze 40-dagentijd. Voorzitter
Midden bedankte het predikantsecht-
paar voor de indringende boodschap
die bij de aanwezigen de Bijbelkennis
heeft verrijkt.
Met het zingen van het 40dagenlied
“Veertig dagen onderweg” werd deze
geslaagde bijeenkomst gesloten.

PCOB Vorden kijkt naar 
Bijbelse boodschap op schilderijen
Vorden - Voorzitter F. Midden 
heette donderdagmiddag de aan-
wezigen hartelijk welkom in het 
Stampertje. Ondanks het mooie 
weer was de bezetting goed te 
noemen. De voorzitter opende 
met een overdenking n.a.v. Mar-
cus 10: 33 ofwel de 3e lijdensaan-
kondiging van Jezus.

The Big Bang Theory bewijst dat het 
kan, Rock ’n Roll zonder gitaren. In 
de koude winter van 2010 besluiten 
twee rockmuzikanten in de Achter-

hoek hun handen ineen te slaan voor 
dit experimentele project. Om hun 
muzikale visie te uiten hebben ze ge-
noeg aan slechts een Hammond orgel 

en een oud Rogers drumstel. Duistere 
orgelklanken, ondersteund door beu-
kende drums, kenmerken het geluid 
van dit bijzondere duo.
Krap 3 maanden na de oprichting 
neemt de band een eerste CD op in de 
Eurostudio te Lichtenvoorde. Al snel 
volgen optredens en ook Paasop Zieu-
went kan niet om deze band heen. 
The Big Bang Theory zal de zaterdag-
avond openen.
Met hun muzikale expressie als lei-
draad, creëren Frank Baks op Ham-
mond en Arjan Paijers op Drums een 
muur van geluid, waarin het publiek 
wordt meegenomen op een reis door 
muzikale landschappen die soms 
donker en melancholisch zijn, maar 
die om kunnen slaan naar swingende 
Rock ’n Roll op een manier zoals je 
het nog nooit gehoord hebt!
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio   
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live in 
het programma willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal.org 
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

LIVE@IDEAAL.ORG

The Big Bang Theory

Zelhem - Woensdagavond 6 april zal The Big Bang Theory tussen 20.00 
en 22.00 uuroptreden in het radioprogrammalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Enkele jaren terug had deze groep 
ook al een middag verzorgd. Nu, 
met een heel nieuw reportoire, al-
lemaal zelf geschreven waren ze 
nog een keer uitgenodigd. Met ac-
cordeon en harmonica, gedichten, 
schetsjes en zang heeft men weer 

een gezellige middag gehad. “Ons 
Contact” bestaat inmiddels al ruim 
40 jaar. Vanaf 55 jaar is men wel-
kom, je hoeft geen lid te zijn, een 
kleine bijdrage per persoon per 
middag. De eerste woensdag mid-
dag van de maand is er altijd een 
bijeenkomst. De volgende middag 
is 6 april dan wordt de middag ver-
zorgd door Mevr. en Mr. Linde, zij 
vertellen over hun reis naar Nieuw-
Zeeland in zaal Den Bremer. Aan-
vang 14.30 uur.

Bejaarden Societeit “Ons Contact”
Steenderen - Er was een harte-
lijk welkom voor iedereen op 
woensdag 2 maart door de voor-
zitter, speciaal de dialectgroep 
uit Loenen.
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Dit jaar terug van weggeweest is het 
circuit van Zolder in Belgie. Iets ver-
der van huis is het Duitse circuit van 
Oschersleben dat in de buurt ligt van 
Maagdenburg Duitsland. De klassen 
die voor het ONK strijden zijn de 125 
cc, supersport, superbikes en zijspan-
nen. Voor het NK komen de classics 
en supermono’s aan de start. 
In de 125cc categorie komen Jerry v. 
d. Bunt, Tasia Rodink, Mick Janssen 
en Scott Deroue uit voor de Hamove. 
In de klasse supersport komen de 
meeste leden aan de start waaronder 
Joey den Besten, Matthijs Keddeman, 
Nick van Nieuwenhuizen, Jan Roe-
lofs, Cliff Kloots en Joop Timmer. Bas 
Winkel, Wim Theunissen, Branko 
Srdanov en Dave Hendriksen komen 
uit bij het ONK superbikes. Bij de 
classics zal Jarno Onstenk de Hamove 
vertegenwoordigen, Marcel Rizer zal 

dat doen bij de zijspannen. Bij het 
Internationale Road Racing Champi-
onship (IRRC) komen Frank Bakker, 
Johan de Jong en Henri Minnen aan 
de start voor de club. Deze klasse zal 
zoals gewoonlijk ook weer in Henge-
lo rijden. De IRRC zal ook in Belgie, 
Duitsland en Tsjechie van start gaan. 
De belangrijkste race voor deze regio 
zal zijn op de “Varsselring” in Hen-
gelo. Deze ONK en IRRC races zullen 
gehouden worden in het weekend 
van 4 en 5 juni. De KNMV-Cup zal op 
Hemelvaartsdag 2 juni verreden wor-
den, oud Vordenaar Jarno Veldkamp 
zal dan ook aan de start verschijnen 
op zijn Yamaha. Verder zal er die 
dag getraind worden in diverse klas-
sen. Veel teams hebben de afgelopen 
weken getraind op circuits in Frank-
rijk en Spanje. Het Hengelose Perfor-
mance Racing Achterhoek liet weten 

dat ze het ritme weer te pakken heb-
ben. Ze hadden een viertal dagen ge-
traind op het Franse circuit van Lede-
non. De vaste coureurs van het team 
werden bijgestaan door Hans Smees 
en Gijs Jolink. Bas Winkel en Joey 
den Besten reden de afgelopen week 
op verschillende circuits in Spanje en 
waren ook tevreden over de resulta-
ten die ze hadden behaald. Dit jaar 
heeft Nederland ook weer twee WK 
evenementen zoals de WK SBK en de 
Dutch TT. 
De WK Superbikes komen over 3 we-
ken in actie op het TT circuit en is 
zeer de moeite waard om te bekijken. 
De Dutch TT zal, zoals gewoonlijk, ge-
houden worden in het laatste week-
end van juni. Aankomend weekend 
gaan de heren op Assen voor het eerst 
weer strijden om de ONK punten. Za-
terdag zijn de trainingen en zondag 
begint het race programma vanaf 12. 
30. In Assen zullen veel buitenlandse 
coureurs aan de start verschijnen. 
Kanshebbers voor de overwinning 
in de diverse klassen zijn Arie Vos, 
Barry Veneman, Raymond Schouten, 
Jed Metcher, Kervin Bos, Streuer/En-
develd ect.

Klaar voor het nieuwe race seizoen

HAMOVE coureurs

Aankomend weekend, 2 en 3 april, begint op het TT Circuit van Assen 
de eerste race voor het Open Nederlands Kampioenschap wegracen. De 
ONK races zullen gehouden worden in Nederland, Belgie en Duitsland. 
De meeste races worden gehouden op het TT Circuit waar men 6 keer 
aan de start zal verschijnen. Verder komen de heren wegrace coureurs 
aan de start op de stratencircuits van Hengelo en Oss. Daarnaast gaan 
ze tweemaal naar het circuit van Spa-Francorchamps in de Ardennen.

Hamove leden den Besten en Roelofs.  Foto:Henk Teerink.

Mohamed Brahimi is op 15 februari 
1956 in Algiers (Algerije) geboren. Hij 
heeft drie broers en zeven zussen. De 
stad bood niet echt veel ruimte om 
zijn creativiteit te uiten, maar samen 
met zijn jongere broer Rabah creëerde 
hij een atelier in het washok van zijn 
moeder. Ze noemden het LEBUITA, 
wat hokje betekent. 
In Algiers bezochten de beide broers 
verschillende scholen, maar vertrok-
ken uiteindelijk naar Europa om hun 
creatieve kennis te vergroten. Rabah 
ging naar Parijs. Mohamed vertrok 
naar Barcelona, toen naar Parijs en 
vervolgens naar Londen. Hij volgde 
er de opleidingen Industrial Design 

en de London School of Fashion. In 
deze stad ontmoette hij in 1985 zijn 
Nederlandse vrouw en een jaar later 
verhuisde hij naar haar woonplaats 
Maasbommel. Ze hebben een zoon 
van 13 jaar. 
Vanaf 1997 heeft Mohamed een ate-
lier aan huis: LEBUITA. “Het is een 
kleine garage van 2,75 bij 6 meter,” 
vertelt hij. “Ik noem het mijn baar-
moeder. Ik voel me heerlijk in dit 
hokje.” Hij maakt veel werk, het 
grootste deel van de garage staat vol 
en er zitten nog veel meer plannen 
in zijn hoofd. “Maar ik heb een klein 
halletje over om te werken.” Een gro-
ter atelier is wel een wens. 

Mohamed Brahimi is de kunstenaar 
Mohbra: een veelzijdig kunstenaar 
die aquarelleert, schildert, collages 
van lapjes maakt, beeldhouwt en 
schrijft. Hij gebruikt daarbij verschil-
lende materialen, zoals papier, hout, 
stof, gips en lood. Eveneens uniek 
zijn de gerecyclede verftubes door 
miniatuurbeeldjes ervan te maken. 
Zij beelden feiten uit het leven, emo-
ties uit. 
De collages van lapjes zijn heel bij-
zonder, niet alleen vanwege het for-
maat van de werken - 80x100 centi-
meter, maar de meesten zijn 100x140 
centimeter. “Wereldwijd ken ik geen 
kunstenaar die zulke grote portretten 
maakt,” lacht hij. Ook de techniek 
die Mohbra gebruikt is bijzonder: hij 
gebruikt minuscule lapjes stof! “Het 
heet collage, maar ik schilder met 
stof, dat is mijn talent,” vertelt Moha-
med enthousiast. “Lapjes stof om me 

heen, bakjes vol van allerlei kleuren. 
Als ik een blad moet schilderen zeg 
maar, heb ik alle kleuren groen no-
dig. Kijken, knippen en plakken.” 
Niet alleen zijn opleiding in Londen 
tot stylist gaf hem inspiratie om met 
lapjes aan de slag gegaan. “Het zit in 
de familie. Vroeger al maakten mijn 
moeder en zussen veel kleren. Mijn 
oudste zus maakte ze voor mij, elk 
jaar de nieuwste mode,’ legt hij uit. 
“Mijn moeder had heel veel stof. Ik 
was 7 of 8 jaar en ging altijd met haar 
mee naar Algiers naar de stoffen-
markt. Oh jeetje, zo prachtig kleur-
rijk, echt ongelooflijk!” 
Tijdens het werken aan aquarellen en 
olieverfschilderijen dacht hij: ‘Wat 
zit ik toch te knoeien.’ En bij een be-
vriende kunstenares van patchwork 
zag hij veel lapjes afval en vroeg haar 
wat ze ermee deed. Toen ze vertelde 
dat het weggegooid werd, vroeg hij 

de stukjes te bewaren voor hem. “En
zo is het begonnen,” lacht hij weer.
“Vanaf 2005 ben ik echt verslaafd
geraakt aan de stoffen, te leren schil-
deren met stof, het zoeken naar de
juiste stukjes.” 
In het tuinhuisje van Monique Wol-
bert zal Mohammed een meditatie-
ruimte inrichten. Hierbij maakt hij 
gebruik van zijn kennis over stoffen.
“Ik heb van stof bloemen gemaakt en
kussentjes in de vorm van steentjes.
De vloer zal daarmee bezaaid zijn.”
Enkele kleinere werken worden daar
geëxposeerd. Er komt ook een dich-
ter gedichten voorlezen en er klinkt
mooie Feng Sui muziek. 
De Kunst10Daagse Bronckhorst wordt
gehouden van 27 mei t/m 5 juni 2011.
Meer informatie over Mohbra staat 
op de site www.mohbra.com, over
het atelier van Monique Wolbert op
www.moniquewolbert.nl

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011   Mohamed Brahimi
Hengelo - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei t/m 
5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, musea 
en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. Bij 
Atelier/Galerie Monique Wolbert in Hengelo Gld. is te gast de Alge-
rijnse kunstenaar Mohamed Brahimi: Mohbra.

Drie weken na opening is het al weer 
tijd voor het jaarlijks schaapscheer-
derfeest met vele stands, demonstra-
ties en kinderattracties. Afgelopen 
week is het eerste schaap bevallen 
en zijn de eerste geitjes geboren. Het 
varken is met haar laatste loodjes be-
zig, misschien dat er biggetjes zijn te 
bewonderen. Als het goed is volgen 
er nog meer jonge dieren van kleine 
eendjes en cavia’s tot jonge geitjes 
en lammetjes dus het voorjaar is in 
volle gang. Heel handig is om zondag 
3 april met de opening meteen een 
abonnement te nemen wat 8 euro per 
persoon kost en voor grotere gezin-
nen/groepen wordt het abonnement 
bij elk persoon meer goedkoper. Zo 
kan men voor een klein bedrag het 
hele jaar gratis naar binnen om het 
hele proces van geboorte en groei op 
de voet te volgen. 
Ook is bij de opening mooi te zien 
hoe het terrein deze winter is aange-
past. Het meest in het oog springend 
bij aankomst is het nieuwe informa-
tiebord voorzien van een plattegrond 
van het hele terrein. Dit is inclusief 
het akkerland waar weer rogge is ge-
zaaid voor de oogstdag van 24 juli. De 
kinderboerderij is bezig om het ter-
rein wat voor publiek toegankelijk is 
te vergroten. Dit wordt in fases ge-
daan, namelijk in 2009 zijn er strui-
ken gepoot en de globale inrichting 
is toen bepaald. In 2010 is er nieuw 
straatwerk aangelegd en is er een 
nieuwe ezelenweide bij gekomen. 
In het vroege voorjaar van 2011 is 
er een doorbraak gemaakt door een 
groenstrook te verplaatsen naar het 
nieuwe gedeelte. Tijdens de oogstdag 
zal tijdelijk het nieuwe terrein in 

gebruik worden genomen. In 2012
Tweede Paasdag zal dan eindelijk het
nieuwe gedeelte in gebruik worden
genomen met als onderdeel een bos-
pad wat heerlijk te bewandelen is. 
Deze winter is er ook een nieuw afge-
bakend speelplaats voor de allerklein-
ste gecreëerd naast de overdekte zand-
bak. Deze speelplaats heeft de naam
‘desert’ omdat de gehele ondergrond
bedekt is met speelzand. Zo loopt de
overdekte zandbak door naar buiten
waar ook de slak, het speelhuisjes en
de ballenbak staan. Zo ontstaat er een
soort strand zonder zee. Vorig sei-
zoen is er al een proef gedraaid met
de afscheiding van de allerkleinsten
en dat is zeer goed bevallen. 
De skelterbaan is uitgebreid met een
nieuwe kleine rotonde op het rogge-
land. Ook heel mooi is geworden het
nieuwe looppad naar de grote roton-
de. Deze is namelijk veel breder ge-
worden zodat er een mooie doorkijk
is ontstaan naar het achterterrein en
er beter zicht is op de skelter jeugd.
Al deze veranderingen zijn ook te vol-
gen op de sociale media van twitter,
facebook en hyves. Iedereen kan zich
aanmelden als vriend en wordt we-
kelijks zo niet dagelijks op de hoogte
gehouden van de laatste ontwikkelin-
gen. 

Belangrijke data van dit seizoen: 23
en 25 april schaapscheerderfeest, 2
juni Hemelvaart ontbijt, 19 juni Piet
Pauw dag, 24 juli oogstdag. Dit en nog
veel meer is allemaal na te lezen en
te bekijken op www.feltsigt.nl.  Kin-
derboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5,
Bekveld gemeente Bronckhorst, tele-
foon (0575) 462828, info@feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt

Opening seizoen 3 april
Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt opent het seizoen 2011 haar deuren
voor het eerst op zondag 3 april om 13.00 uur. De hele winter is er
hard gewerkt om de kinderboerderij voor het nieuwe seizoen te voor-
zien van nieuwe snufjes en veranderingen van het terrein.

Bij Feltsigt zijn jonge dieren, zoals cavia’s te zien.

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

Achilles geeft 18 uren in de week les voor jong en oud. 16 
keer  in de gymzaal aan de Leliestraat 1 en er zijn 2 les-
sen in sporthal De Kamp. De gymles wordt gegeven door 
ervaren en enthousiaste trainers, die aandacht hebben 
voor persoonlijke mogelijkheden en conditie. De groep 
bestaat meestal uit ongeveer 12 leden. Bij kinderen gaat 
het indelen van de groepen op jongens en meisjes, en op 

leeftijd. Pas later wordt er gekeken naar “talent”. Wie 
wil toewerken naar wedstrijden kan extra trainen. Kin-
deren leren hun spieren te gebruiken, vergroten hun 
zelfvertrouwen, maar leren ook geduld en samenwer-
king. Gym is leerzaam op vele gebieden. Voor volwasse-
nen is er conditie-training, aerobics, fitness, volleybal en 
jazzdans. Voor 50-plus is er MBvO = Meer Bewegen voor 
Ouderen, waar ook evenwichtsoefeningen en spel aan 
bod komen. Er zijn twee proeflessen mogelijk. Alles wat 
u nodig heeft, is gymschoenen, T-shirt en (korte) broek. 
De contributie is laag, dus voor het geld hoeft u het niet 
te laten. 
Meer informatie via E-mail : Achilles-hengelo@ahdv.nl

Welkom bij Achilles
Hengelo - Wist u dat bewegen gezond is? Maak 
van bewegen een wekelijkse gewoonte en wordt 
lid van Gymnastiek vereniging Achilles in Hengelo 
Gld. Bewegen is gezond en gezellig bovendien! Er is 
gymles voor iedereen.
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Ook bij bestaande woningen speelt 
energiezuinigheid een steeds grotere 
rol. Bij woningen van 10 jaar of ouder 
is het sinds 2008 verplicht om bij ver-
koop of verhuur een energielabel te 
kunnen overleggen. De nieuwste ont-
wikkeling is dat vanaf 2013 de nota-
ris een woning niet mag passeren in-
dien een energielabel ontbreekt. Voor 
huurders geldt dat zij bij het ontbre-
ken van een energielabel een lagere 
huur gaan betalen. Het Nederlands 
Bureau Waardebepaling Onroerende 
zaken (NBWO) heeft het prijsverschil 
onderzocht tussen woningen met 
een energielabel B/C en woningen 
met een F/G label. In sommige geval-
len kan dit prijsverschil tot meer dan 
30% oplopen. 
Door bijvoorbeeld houten kozijnen 
met enkel glas of het allereerste dub-
bel glas, te vervangen door kunststof 
kozijnen met HR++ of zelfs drievou-
dig glas, kan het aangename met het 
nuttige verenigd worden. Niet meer 
schilderen, een behaaglijk binnen-
klimaat en ook nog eens een lagere 
energierekening. 
Dat steeds meer mensen tot boven-
staande besluiten, bevestigt de heer 
Slijkhuis, directeur van Finstral Ne-
derland uit Zutphen. 2 Jaar geleden 

heeft de importeur van Finstral kozij-
nen voor de Nederlandse markt, een
afdeling opgezet voor de rechtstreek-
se verkoop aan particulieren die wil-
len renoveren. De verkoopadviseurs 
en monteurs van de afdeling die zich
richt op de Stedendriehoek, maken
gebruik van de in 25 jaar tijd opge-
bouwde expertise van Finstral Neder-
land. Onze verkoopadviseurs doen
meer dan alleen een offerte maken
voor het uitwisselen van kozijnen.
 Ze inventariseren allereerst de wen-
sen die er zijn en bekijken aan de 
hand van de huidige wetgeving of 
de werkzaamheden al dan niet ver-
gunningsvrij kunnen worden uitge-
voerd’’, aldus Slijkhuis. ‘Daarnaast 
laten we alternatieve mogelijkheden
zien zoals aluminium, waarmee te-
genwoordig ook goede isolatiewaar-
den mogelijk zijn, of combinatieko-
zijnen waarbij men kan kiezen uit 
kunststof of aluminium aan de bui-
tenzijde en hout of kunststof aan de
binnenkant. Tevens zijn er mooie op-
lossingen voor zonwering verwerkt
in het kozijn. Kortom, onze adviseurs
zorgen dat de opdrachtgever krijgt
wat hij wenst, waarbij alle randvoor-
waarden worden bewaakt. 
Finstral Nederland organiseert 25 en
26 maart twee open dagen voor een
ieder die geïnteresseerd is in de vele
mogelijkheden op het gebied van ko-
zijnen en energiebesparende maat-
regelen. Op vrijdag 25 maart is de
showroom tussen 8.00 uur en 17.00 
uur geopend en op zaterdag bent u
van harte welkom tussen 10.00 uur 
en 16.00 uur. Demalux dakkapellen
is tevens aanwezig. ZiezoFeestIdee
zorgt er bovendien voor dat de klein-
tjes zich niet zullen vervelen. Op za-
terdag is er naast een luchtkussen
ook kinderanimatie aanwezig. 
Vanaf april is de showroom van Fin-
stral Nederland te Zutphen, naast
werkdagen, tevens elke zaterdag tus-
sen10.00 uur en 16.00 uur geopend.
Finstral Nederland, Brinkhorst 21, 
7207 BK Zutphen. 
www.finstral-nederland.nl

De norm van morgen, vandaag reeds in huis
Kozijnen van Finstral Nederland
We leven in een tijdperk waarin 
het besef van energiezuinig bou-
wen begint door te dringen in 
de samenleving. Passief bouwen, 
waarbij een woning op jaarbasis 
energieneutraal is, wordt niet 
meer geassocieerd met het wollen 
sokken imago, zoals dat een aan-
tal jaren geleden het geval was. 
Nieuwe woningen moeten tegen-
woordig voldoen aan de Energie 
Prestatie Norm (EPN), een norm 
die alles te maken heeft met 
hoe energiezuinig een woning 
is. Vaak worden maatregelen als 
warmteterugwinning, zonne-pa-
nelen, zonneboilers, vloerverwar-
ming etc. ingezet. De bewoners 
profiteren zo van een zeer laag 
energieverbruik.

Burgemeester Henk Aalderink toonde 
zich zeer geïnteresseerd in het boek 
van Dicky Kets, want: ‘Hoe komt nou 
iemand er toe een boek te schrijven? 
Wat is de achtergrond?’ “Mijn hele 
leven schrijf ik al graag,” antwoordde 
Dicky Kets. “Dozen dagboeken heb 
ik, een uitlaatklep. Lange brieven 
schrijven vond ik ook heerlijk.” Door 
haar werk als pastor in het verzor-

gingshuis in Hengelo Gld. schreef ze 
overdenkingen en preken. Mensen 
om haar heen motiveerden haar om 
te gaan schrijven. Ze begon met een 
document te maken over haar leven 
voor haar kinderen, of misschien nog 
meer voor haar kleinkinderen. “Een 
paar A4tjes met een nietje,” lacht 
ze. Het wordt uiteindelijk een boek 
voor een groter publiek. “Mensen in 

Steenderen zullen heel veel herken-
ning zien, ik verweef het sociale en 
landelijke leven met de gebeurtenis-
sen die wij zo gauw vergeten. Zodat 
we niet vergeten, wij moeten de spo-
ren vastleggen.” 
Dicky Kets overhandigde een exem-
plaar van haar boekje aan wethouder 
André Baars. “Ik vind het bijzonder 
leuk, omdat wij jaren samen in de 
fractie hebben gezeten,” motiveert zij 
deze keus. “En onze burgervader, die 
ik overal tegenkom in de krant en op 
de evenementen, die wil ik ook een 
boekje aanbieden.”

Burgemeester Aalderink en wethouder Baars krijgen boek

Winterkind van Dicky Kets

Hengelo - Dinsdag 22 maart overhandigde Dicky Kets exemplaren van 
haar eerste boek: ‘Winterkind en zomerwind’ aan burgemeester Henk 
Aalderink en wethouder André Baars. De wethouders Paul Seesing, 
Dorien Mulderije en Josephine Steffens waren hiervan getuige.

Burgemeester Henk Aalderink (l.) en wethouder André Baars ontvangen het boek van Dicky Kets.

Een lange rij bussen stond aan de weg. 
Over zandpaden en door de bossen 
liepen de kinderen in groepen naar 
het terrein aan de Helderboomsdijk. 

Een enkele school was met de fiets 
gekomen. Op het terrein stond een 
grote feesttent. Voor de kinderen 
waren er onder meer appels, manda-

rijnen, pruimen, walnoten en choco-
lademelk. 
Wethouder Dorien Mulderije heette 
iedereen welkom en ging in op het 
doel van de Nationale Boomfeest-
dag. Het thema dit jaar is: ‘Bomen 
smaken naar meer’. “Natuur is heel 
belangrijk. We wonen in een prach-
tige gemeente, maar niet overal is er 

mooie natuur in Nederland. We kun-
nen veel met bomen doen en ook 
zijn er bomen waarvan je kunt eten. 
Ik vind het geweldig dat jullie met 
zo velen hier zijn. Hartstikke goed, 
maar nu gaan we aan de slag want 
er moet nog hard gewerkt worden”. 
Mechteld van Dorth, mede-eigenaar 
van landgoed Zelle, was eveneens blij 
met zoveel leerlingen die meededen 
en bedankte de kinderen alvast voor 
het planten van de bomen. 
De eerste twee bomen (beuken) 
werden gezamenlijk geplant door 
wethouder Mulderije en Van Dorth. 

Vervolgens gingen de leerlingen aan 
de slag. Een stuk grond van onge-
veer anderhalve hectare was met een 
rood-witte lint verdeeld in vakken. In 
de vakken stond een bordje van de 
school en een aantal spaden. De kinde-
ren gingen enthousiast aan het werk. 
Medewerkers van de buitendienst 
van de gemeente begeleiden de leer-
lingen daar waar dat nodig was. Het 
was prachtig weer en de leerlingen 
hadden er veel plezier in. Een groepje 
van vier meisjes (11, 12 jaar) vond het 
planten leuk. “Fijn in het zand en je 
wordt er lekker vies van. Maar ik vind 

het wel nuttig voor de natuur. Auto’s
vervuilen zo. Ook thuis staan er bo-
men, maar ik weet niet hoe ze heten.
Ik vind heel veel bomen mooi”, zegt
één van hen. Een jongen (11) vindt de
Boomfeestdag een goed idee. “Leuker
dan op school!”. Thuis hebben ze een
perenboom, appelboom, pruimen-
boom en een walnotenboom. “Nog
even en dan zijn we al weer klaar”,
zegt hij tevreden. Er werden 3.500
stuks bomen, ondermeer eiken, ker-
sen en berken geplant. De inzet van
de kinderen werd na afloop beloond
met een attentie.

560 kinderen doen mee     Nationale Boomfeestdag

Bronckhorst - Op woensdag 23 maart werd de Nationale Boomfeestdag 
gevierd. In Bronckhorst namen de leerlingen van de groepen zeven en 
acht van 24 basisscholen, in totaal 560 kinderen, deel aan de Boom-
feestdag. Op landgoed Zelle werd aan de Helderboomsdijk door de 
kinderen 3.500 stuks bosplantsoen geplant.

De eerste twee bomen werden geplant door wethouder Dorien Mulderije (rechts) en Mechteld van Dorth. De kinderen staken de handen uit de mouwen.
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Wat is: A.  Vergangen; “Vergangen joar”. 
  “Vergangen wekke”. Verleden jaar, verleden week.
  “Vergangen tied”. Afgelopen tijd.

 B. Water-ore; Waterader. 
  “Der löp ne water-ore onder ow berre deur, gin wonder   
  da’j neet slaopen könt”.

 C. Knorf. 
  1). Misvormde boom. 
   “Dén knorf van ne eke mo’w maor dale houwen”.
  2). Iemand met een ineengedrongen gestalte. 
   “Wat wol dén knorf”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wiedie avond voor 21.30 uur binnen 
is maakt kans op één van de twee 
‘MP3-hoodies’: unieke GB-sweaters 
met capuchon en ingebouwde MP3-
speler (!), waarop het hele album 
‘Make My Day’ staat.Zorg dus dat je 
op tijd bent, want vanaf 20.30 uur zal 
Harald Ivangh uit Vorden de avond 
openen. Harald is inmiddels een be-
kend gezicht bij café De Zwaan. Deze 
geweldige persoonlijkheid kwam on-
der andere tijdens de kermis vanuit 
Vorden op de fiets met zijn verster-
kertje en zijn gitaar om bij De Zwaan 
de boel op de kop te zetten. Met zijn 
gitaar speelt deze troubadour num-
mers van onder meer Beatles, John 
Denver, Rolling Stones en vele an-
dere bekende bands. Ook zal Harald 

de presentatie van de gehele avond 
op zich nemen. Na Harald’s intro is 
het de beurt aan Speakerpunch. Dit is 
een speedrock ‘n roll band uit de re-
gionen van Dordrecht en knalt echte 
Rock ‘n Roll in een vlot tempo uit de 
speakers. De Fabiola Fun Fuckers is 
een coverband in de stijl van Me First 
and the Gimme Gimmes. Deze Belgi-

sche heren spelen nummer 1-hits uit 
de jaren 70/80, maar dan op geheel 
eigen wijze. Melodieus en met een 
flinke dosis humor. Het is dan ook 
zeer de moeite waard om vanaf 20.30 
uur binnen te zijn. Mensen die alvast 
benieuwd zijn naar de muziek van 
deze bands kunnen alvast terecht op 
hun sites via www.GB89.nl

Gratis single en unieke MP3-hoodies

Grolschbusters geven alles weg
Hengelo - De nieuwe single van 
GB heet ‘Adrenaline’ en is gra-
tis te downloaden op de site van 
de band.De single staat op het 
nieuwe album ‘Make My Day’. Dit 
album wordtop zaterdag 2 april 
gepresenteerd in Café De Zwaan 
in Hengelo Gelderland.

Na een succesvolle campagne in april 
2010 is het in 2011 dubbel feest: met 
maart en april is de drempel twee 
maanden lang lager om te starten 
met fitnessen. Aanmelden kan bij 
sportcentrum AeroFitt in Hengelo 
Gld. en Zutphen. Deze campagne 
wordt nationaal ondersteund door 
brancheorganisatie Fit!vak, De Te-
legraaf, De Nationale Sportweek en 
door Personal Trainer en columnist 
Oswin Beingsick.

Gratis proefweek fitness. Fitnesscen-
tra in Nederland bieden een keur aan 
sportmogelijkheden. Maar waar moet 
je als starter beginnen? Veel mensen 

die zich bij fitnesscentra melden, 
hebben daar vaak maanden tot zelfs 
jaren over nagedacht. Met een gratis 
proefweek wordt de drempel nu wel 
aanzienlijk verlaagd. Eenvoudiger 
kan het niet worden.

Gratis Personal Trainer. Voor veel 
mensen is de drempel om te gaan 
sporten best hoog. Juist persoonlijke 
coaching door een eigen trainer is 
dan ideaal. En ervaring leert: als het 
bevalt, dan is dat de start van een ge-
zondere leefstijl. Onderzoek onder 
finesses toont aan dat gezond zijn 
de belangrijkste reden is om actief te 
worden en te blijven.

Geïnteresseerden voor deze gratis 
kennismaking met fitness of perso-
nal training melden zich eenvoudig 
aan via FitnessinHolland.nl. Of kijk 
op de website www.aerofitt.nl van 
sportcentrum Aerofitt.

Met ‘Fitness in Holland 
campagne gratis sporten!’
Hengelo - Hoeveel mensen den-
ken er al een tijd aan om meer te 
gaan bewegen? De nationale cam-
pagne ‘Fitness in Holland’ heeft 
tot doel juist deze mensen aan 
het sporten te krijgen.

Dieren hebben geen trauma’s, stelt 
Peter Levine, de man die de trau-
matherapie ‘somatic experiencing’ 
ontwikkelde. Vlak voordat een dier 
wordt aangevallen gaat ie voor dood 
liggen, hij houdt zich muisstil. Dit is 
een overlevingsstrategie: dode dieren 
worden zelden meteen opgegeten. 
Als bijvoorbeeld een kat een muis 
vangt en die vervolgens versleept of 
z’n jongen ophaalt, kan de muis nog 
weg. Hij kijkt eerst voorzichtig om 
zich heen, schudt zich helemaal uit 
en smeert ‘m dan pas. Dat schudden 
of trillen (ontladen) na een schokken-
de ervaring houden wij mensen vaak 
tegen; we ‘beheersen’ ons. Zolang je 
deze normale vlucht- en vechtreacties 
onderdrukt, blijft de energie daarvan 
in het zenuwstelsel vastzitten. Veel 
mensen kennen het effect: we hollen 
voort op de automatische piloot of le-
ven verstijfd door en krijgen kwalen 

als fybromyalgie, stijve spieren, buik-
pijn of migraine.

Soms leidt onverwerkt trauma tot
wonderlijke irritaties. Zo kun je last
krijgen van geluiden, geuren of ande-
re sensaties die (onbewuste) herinne-
ringen oproepen. Je verstand wéét dat
de gebeurtenis verleden tijd is, maar
je zenuwstelsel niet. Dat reageert er
nog steeds op. Lichaamsgericht wer-
ken helpt dan om het zenuwstelsel
tot rust te brengen. Je hoeft daarvoor
die nare gebeurtenis van toen niet op-
nieuw te beleven. Je kunt je fysieke
en emotionele reacties leren herken-
nen en de balans in je zenuwstelsel
herstellen met zachte, vriendelijke
aandacht voor jezelf. In de praktijk
van Xandra Veltman leer je in veilige
kleine stapjes te focussen op licha-
melijke gewaarwordingen en deze
te integreren. De gevoelens hoeven
dan niet meer weggestopt te worden:
het herstel van de balans maakt dat
er eindelijk ontspanning kan komen.
Dat voelt als een bevrijding!

MEER WETEN? 
Xandra Veltman, natuurgeneeskun-
dig therapeut, Baak (0575) 442 885,
www.xandra-veltman.nl Afhankelijk
van je ziektekostenverzekering wor-
den sessies (deels) vergoed.

Xandra Veltman
Trauma is vooral een 
biologisch verschijnsel
Als je iets naars meemaakt zo-
als een ongeluk, verlies van een 
naaste of een operatie, kun je 
daar nog lang last van houden. 
Een trauma, zoals die ‘last’ heet, 
kan op veel manieren problemen 
opleveren in het dagelijks leven. 
Dat blijkt meer een biologisch 
verschijnsel dan een psycholo-
gisch fenomeen.

Hoewel de exploitatie, mede dankzij 
de inzet van de ‘vrienden’, een aantal 
sponsoren en vrijwilligers, nog steeds 
sluitend is moet naar de toekomst 
worden gekeken. Daarbij is groei van 
het aantal bezoekers een voorwaarde 
om te kunnen overleven. Qua ten-
toon te stellen voorwerpen is dit geen 
enkel probleem, qua huisvesting wel. 
Het museum is te krap gehuisvest om 
grotere groepen en in het bijzonder 
touringcarbedrijven te kunnen faci-
literen. 
Diverse plannen zijn door zowel ini-
tiatiefnemer Jean Kreunen als het 
bestuur ontwikkeld. Tijdens enkele 
gesprekken met het college van bur-
gemeester en wethouders werd uit-
leg gegeven over de voor het voort-
bestaan van het museum benodigde 
schaalvergroting. Daarbij kwamen 
potentiële locaties aan de orde die 
in bezit waren van private personen. 
Huur dan wel koop ervan was alleen 
mogelijk tegen commerciële prijzen, 
wat niet haalbaar is voor de exploita-
tie als museum. De ligging was trou-
wens lang niet altijd aantrekkelijk. 
Het huren van bepaalde gebouwen 
die in het bezit van de gemeente wa-

ren en in onze optiek in aanmerking 
zouden komen, bleek meestal of niet 
bespreekbaar dan wel mogelijk be-
schikbaar tegen een marktconform 
tarief.
Al in 2007 werd een bijzonder am-
bitieus plan voorgesteld aan de ge-
meente voor de verhuizing van het 
museum naar het toeristische stadje 
Bronkhorst dat jaarlijks 80.000 bezoe-
kers trekt. Helaas is het plan zonder 
verdere inhoudelijke beoordeling van 
het college in het politieke gekrakeel 
rondom de toeristische ontwikke-
lingsvisie ten ondergegaan. 
In 2010 werd het plan opgevat de op-
tie nieuwbouw op de huidige locatie 
te onderzoeken. Deze zou bestaan uit 
nieuwbouw met 1000 m2 tentoon-
stellingsruimte en een apart horeca-
gedeelte dat in dienst staat van het 
museum. Na de eerste haalbaarheids-
studie, waarbij de totale investering 
van circa 3 miljoen euro nodig bleek 
te zijn, heeft het bestuur besloten - 
gezien de risico’s en het huidige po-
litieke klimaat - deze plannen niet 
verder uit te werken.
Jean Kreunen, de initiatiefnemer en 
stichter van het Achterhoeks Muse-

um 1940-1945, heeft de laatste jaren 
in meerdere gesprekken met het be-
stuur aangegeven dat de combinatie 
van financiële offers en een grote fy-
sieke inspanning, gedurende de bijna 
10 jaar die het museum bestaat haar 
tol heeft geëist. Het runnen van het 
museum met 20 vrijwilligers in com-
binatie met een fulltime baan is door 
hem niet meer op te brengen. Ook 
de ontwikkelingen in het centrum 
van Hengelo Gld. ten aanzien van 
nieuwbouw rondom de locatie van 
het museum, en de weinig positieve 
grondhouding van de gemeente spe-
len daarbij ook een rol. Het bestuur 
betreurt uiteraard deze ontwikkeling 
en respecteert het besluit van Jean 
en zal zich samen met hem buigen 
over de verder te ondernemen activi-
teiten.
Het Achterhoeks Museum 1940-1945 
zal haar deuren sluiten zodra het 
pand verkocht is. De termijn waarop 
dat gebeurd is dus onzeker. Tot dat 
moment zal met enthousiasme en 
100 procent inzet worden doorge-
gaan met het Achterhoeks Museum 
1940 -1945. De Stichting zal blijven 
voorbestaan, de collectie blijft behou-
den en zal onder andere via de web-
site verder ontsloten worden. Ook 
kunnen bij bijzondere gelegenheden 
wisselexposities ingericht worden op 
andere locaties.

Mogelijke sluiting 
Achterhoeks Museum 1940-1945

Hengelo - Namens het bestuur van de Stichting Achterhoeks Museum 
1940-1945 willen wij u hierbij informeren over de achtergronden van 
de mogelijk op handen zijnde sluiting van het Achterhoeks Museum 
1940-1945.

Het Achterhoeks Museum 1940-1945.

In pre-instap niveau 10 behaalde ze
op sprong 13.80, brug 14.05, balk
13.45 en op vloer 14.30. Totaal aantal
punten 55.60.

1e Plaats Rosalie Beulink sv DIO
Keijenborg - Zaterdag 19 maart jl. 
behaalde Rosalie Beulink van sv 
DIO Keijenborg een 1e plaats tij-
dens de turnwedstrijd te Ruurlo.
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De dames van Passage droegen hun 
feesthoedjes, zoals bij elke gelegen-
heid van dit jubileumjaar. Het be-
stuur mocht vele handen schudden 
en cadeaus ontvangen. Na de receptie 
sprak Ladyspeaker Els Veraart de aan-
wezigen toe en heette hen welkom. 
Ze gaf het woord aan de voorzitster 

Riky Hiddink, wethouder André Baars 
en oud-voorzitster Berty Huurnink.  
Riky Hiddink was verheugd zo vele 
(oud) leden te mogen ontmoeten, met 
daarbij ook enkele heren. Ze verhaal-
de de geschiedenis van de bloeiende 
vereniging en benadrukte nogmaals 
het maatschappelijk belang. “Het ver-

grijzen is niet te voorkomen, maar de 
club is hecht.” Ze bedankte de jubile-
umcommissie voor de prachtige ver-
siering van de entree en de zaal. 
Wethouder André Baars feliciteerde 
de vereniging met haar verjaardag. 
Hij realiseerde zich dat er in het 
verleden in elke kern een vrouwen-
vereniging was, maar dat een aantal 
intussen niet meer bestaat. “Een op 
hand zijnde subsidiestop is jaren gele-
den op tijd afgewend,” klapt hij uit de 
school. “Het maatschappelijk belang 
van deze verengingen is wel degelijk 

aanwezig. Dat realiseerde zich niet 
iedereen, ook niet op het gemeente-
huis.” André Baars gaf aan ervoor te 
zorgen dat deze steun blijft bestaan, 
wat hem een welgemeend applaus 
opleverde. 
Oud-voorzitster Berty Huurnink wil-
de deze avond graag gebruiken om al-
le mensen te bedanken die voor haar 
“een warme deken” waren geweest. 
Na het accepteren van een nieuwe 
periode als voorzitster, moest zij door 
een ernstig auto-ongeval helaas de 
hamer aan de vice-voorzitster Ineke 
Klein Lenderink overdoen. Ze was 
ontroerd, maar blij om dit 60jarig ju-
bileum te mogen meevieren. 
De Vordense cabaretiers Henriet Fok-
kink, Karin Makkink, Erik Knoef, 
Yvonne Makkink en André Knoef 
stelden zich muzikaal voor. “Het 
lijkt wel Prinsjesdag,” zo opende 
Erik Knoef. “Koninginnen en hun 
prins-gemaal.” Daarna namen zij op 

humoristische wijze het dagelijks
leven onder de loep. Onderwerpen
als de Achterhoekse taal, Boer zoekt
Vrouw, mooi zijn of mooi worden
passeerden de revue in liedjes, sket-
ches en gedichten. 
In de pauze kreeg iedereen een
drankje en een hapje geserveerd. Het
werd een avond om niet te vergeten.
Tranen werden er gelachen tijdens
het cabaret. 

De dames en heren namen eveneens
gelegenheid om te praten over 60 
jaar vrouwenvereniging. De jubile-
umcommissie had een prachtige ten-
toonstelling ingericht met oude en 
nieuwe foto’s van leden en bestuur,
maar ook de vele uitingen van cre-
ativiteit die in de loop der jaren op
verenigingsavonden en tijdens work-
shops gemaakt waren. De conclusie 
was dan ook: “Passage Toldijk is een
actieve vereniging!”

Receptie en Feestavond 60jaar Passage   Prinsjesdag in Toldijk

Toldijk - Zaterdag 26 maart vierde Vrouwenvereniging Passage afde-
ling Toldijk in Zaal Den Bremer haar 60ste verjaardag, samen met 
(oud)leden en hun introducés. De receptie werd zeer goed bezocht en 
daarna genoten de aanwezige gasten van de Vordense Cabaretgroep 
Hoe?Zo!

De cabaretgroep Hoe?Zo! vermaakte de dames en heren met hun liedjes en sketches.

Een tentoonstelling over 60 jaar Vrouwenvereniging Passage Toldijk.

Maar Tim werd verrast doordat op het 
laatste moment de bal op het harde 
en droge veld op sprong, waardoor hij 
de bal niet goed raakte en deze helaas 
over het doel ging. Steenderen bleef 
de aanvallende ploeg en Sprinkhanen 
moest alle zeilen bijzetten om een 
doelpunt te voorkomen. Toch bleef 
Steenderen kansen scheppen, die niet 
werden benut. 

Het dichst bij een doelpunt was we-
derom Tim Pelgrom, toen hij in de 
30e minuut een vrije trap snoeihard 
tegen de lat schoot. De gasten pro-
beerde met enige uitvallen wel ge-
vaar te stichten, maar ze kwamen 
niet verder dan een kans uit een 
kopbal die over ging. Voor de rest gaf 
de Steenderen-achterhoede, prima 
gecoacht door gelegenheidsdoelman 
Brian Heerens, geen kans weg.
Ruststand derhalve 0-0.
 
De 2e helft ging de wedstrijd iets meer 
gelijk op, maar de beide achterhoedes 
bleven de baas op het veld. Toch viel 
er een doelpunt en zoals zo vaak in de 
voetbalwet staat beschreven, kwam 
daarbij het geluk van de koploper om 
de hoek kijken. 

In de 55e minuut was er een vrije trap 
voor Sprinkhanen, die goed werd voor 
gegeven en vervolgens door een vol-
komen vrij staande Arjan Wiendels 
werd ingekopt. Tegen de verhouding 
in, maar dat telt niet in voetbal. Ver-

volgens bleef de wedstrijd bleef gelijk 
op gaan, zonder veel kansen over en 
weer. Steenderen ging in de laatste 10 
minuten nog va banque spelen en de 
gasten moesten ver terug, gaven veel 
corners weg, maar Steenderen wist 
de verdiende gelijkmaker niet meer 
te scoren. 

Volgende week een nieuwe poging 
om 3 punten te bemachtigen in de 
thuiswedstrijd tegen SDZZ.
 
OPSTELLING STEENDEREN:
Brian Heerens, Tom Bijvank (Emiel 
Worm), Jorik van der Reijden, Bob 
Wagenvoort, Luc Peelen (Peter On-
stenk), Mark Harmsen (Jos Teunis), 
Michel van den Berg, Ruud Worm, 
Yorick van Spanje, Tim Pelgrom, 
Dennis Berns.
 
PROGRAMMA KOMENDE WEEK
Vrijdag 1 april 
20:00 Steenderen 3 (zaal) - Angerlo V. 
5 (zaal)
21:00 Steenderen 6 (zaal) - De Mei-
poort 1 (zaal)
Zaterdag 2 april 09:00 Steenderen F3 
- Klein Dochteren F4
10:00 Viod C5 - Steenderen C2
11:00 Steenderen E4 (M) - Neede E6
12:30 DVC ‘26 C2 - Steenderen C1
13:15 Steenderen B1 - Erica/Gaz. B1
 
Zondag 3 april 
10:00 Steenderen 3 - DVV 4
10:00 Steenderen 5 - Warnsv. Boys 5
10:00 HC ‘03 Da1 - Steenderen Da1
11:30 Zelhem 2 - Steenderen 2
14:00 Steenderen 1 - SDZZ 1
 
Maandag 4 april 
18:30 Zavodo 7 - Steenderen 5 (zaal)
18:30 Pax D1 - Steenderen D1
19:00 Steenderen 7 (zaal) - DZC ‘68 4
19:30 Zavodo ‘76 9 (zaal) - Steenderen 
4 (zaal)
 
Donderdag 7 april 
19:30 Steenderen 1 - Eendracht 1 (res-
tant)

Sprinkhanen wint met 0-1 en heeft het geluk van de koploper

Steenderen speelt prima wedstrijd
Steenderen was de 1e helft beter 
dan de kampioenskandidaat uit 
Nieuw Dijk en had met 2-0 voor 
kunnen staan, maar het bleef bij 
0-0. Al in de 5e minuut had Steen-
deren op een voorsprong kunnen 
komen toen Yorick van Spanje, 
na een prachtige diepe bal van 
Ruud Worm, schuin voor de 
doelman van Sprinkhanen de bal 
breed legde op Tim Pelgrom, die 
vanaf 5 meter de bal in een leeg 
doel kon schieten.

Dirigent Berjan Morsink, welke ook 
voor een deel de jeugdopleiding 
verzorgt, had de muzikale leiding 
van het geheel. Gezamenlijk werd 
een viertal nummers ingestudeerd, 
waarbij plezier in het muziek ma-
ken voorop stond. Na een tweetal 
repetitieblokken van drie kwartier, 
konden de belangstellende ouders, 
opa’s en oma’s plaatsnemen in het 
Stampertje van het Dorpscentrum. 
De blokfluitleerlingen olv Karolien 
Huetink brachten een aantal num-
mers ten gehore, waaronder het be-
kende Old Mac Donalds had a farm, 
inclusief eigen begeleiding. De slag-

werkleerlingen olv instructeur Mike 
de Geest lieten horen dat je ook op 
niet alledaagse slaginstrumenten, 
Cajon, ritmische muziek kunt ma-
ken. De jeugdige Robin Oonk bracht 
bovendien een solo op drumstel. Het 
leerlingenorkest speelde een Blues 
en Tapdance, het nummer Four little 
pieces en daarna samen met de blok-
fluitleerlingen Chinese Puppet Thea-
tre. Tot slot kreeg het talrijke publiek 
nog On the Movieset voorgeschoteld 
als afsluiter. Bestuurslid Tinie Barink 
welke verantwoordelijk is voor de 
jeugdopleidingen was zeer content 
met het verloop van deze middag en 

de publieke belangstelling. Op een
middag als deze blijkt eens te meer
dat de jeugd het muziek maken en
samenspel nog steeds weet te waar-
deren, evenals de ouders. De leerlin-
gen bij Concordia krijgen allen tot
op heden nog les via de Muzehof. In
verband met diverse bezuinigingen is
het nog maar de vraag of dat in de
toekomst zo zal blijven, maar als het
aan Concordia ligt, stelt men alles in
het werk om de jeugdopleiding op
een kwalitatief  goed niveau te hou-
den. Leerlingen kunnen daarom nog
steeds worden aangemeld. 
Voor informatie: 
www.concordiavorden.nl 

Op deze website zullen ook foto’s van
deze middag geplaatst worden.

Jeugdmiddag Concordia

Vorden - Muziekvereniging Concordia heeft afgelopen zaterdagmid-
dag haar jaarlijkse studiemiddag gehouden voor de jeugdleden van 
de vereniging.
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Peugeot 107 Urban Move
airco, 2008

 7.950,-
HYUNDAI TUCSON 2.0 STYLE 2007 16950
HYUNDAI ATOS ACTIVE COOL 5-DRS 2006 4700
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS 2009 12950
MITSUBISHI GRANDIS 2.4 7-PERSOON 2005 14950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 13950
CITROEN BERLINGO GRIJS KENTEKEN 2005 5750
MINI COOPER 1600 16V PARKLANE 2006 17950
OPEL CORSA 1200-16V SPORT 2002 5950
OPEL VECTRA 1600 16V4-DRS AUTOMAAT 1998 2500
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 10950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 12950
VOLVO S 40 2.0 SEDAN AIRCO 2000 2950
RENAULT SCENIC 1600-16V EXPRESSION 2003 7950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4 2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 14950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950
VW GOLF CABRIO 1999 5950

ONDERHOUD ALLE MERKEN

Citroën Berlingo 1.9d 600kg Wit apr-99 236.155 € 1.950
Citroën C4 Picasso 1.8 16v Seduction 5 Pers. 2007 46.872 € 17.250
Citroën C4 Coupe 2.0 16v 177pk 3drs. Vts, leer xenon okt-04 63.000 € 13.750
DAF 45 oprijwagen / ambulance (excl.) jan-01 225.000 € 17.500
Fiat Idea 1.4 16v 5drs. Dynamic, Grijs metallic jun-04 70.586 € 6.900
Mazda Demio 1.3 5drs. LX Blauw metallic dec-98 162.857 € 2.500
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta navigatie nov-04 76.462 € 10.750
Nissan Note 1.4 5drs. First Note Copper Glow jun-06 98.324 € 9.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS AIRCO belastingvrij mei-08 78.603 € 7.250
Peugeot 207 1.4 16v 3drs. XR, Airco, 80.000 km! jan-07 79.890 € 9.250
Peugeot Partner Vtc 1.6 16v Vtc Zwart apr-02 161.358 € 4.500
Seat Altea 1.6 Stylance Grijs metallic mrt-06 81.815 € 11.750
Seat Ibiza 1.9 Tdi 101pk 5drs. Sensation DIESEL jan-06 131.296 € 8.250
Suzuki Grand Vitara Cabrio 1.6 Cabrio Zwart dec-01 62.336 € 7.750
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. Terra Blauw metallic feb-06 79.529 € 8.700

Opel Astra 1.6
5drs. Enjoy, Airco, CC, Trekhaak,

 jan-05, 124.046 km   € 9.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Zaterdag 2 april

in het café
De Grolsch-

busters

M
M Autobedrijf

Melgers
Daihatsu Cuore 1.0 12v Automaat Nagano 2006 107.260 km € 6.750
Hyundai Getz 1.4I 5 drs. Active 2008 15.434 km € 8.950
Kia Carens 1.8, 16V Lx 2003 130.094 km € 6.250
Mazda 3 Sport 1.6 SL 5drs. Touring 2006 28.478 km € 11.950
Mitsubishi Colt 1.5 Invite 2006 52.361 km € 10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 9.950
Opel Zafira 1.8 16V EXECUTIVE 2006 118.611 km € 13.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km € 6.950
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km € 10.950
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km € 7.750
Toyota Yaris 1.3 VVT-I 5drs.  2008 34.080 km € 12.950
VW Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D COMF.LINE 2005 139.500 km € 9.750
VW Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.000 km € 23.950 
Volvo V70 2.5t Geartronic Titanium 2004 174.354 km € 14.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Nissan Micra 
1.2, automaat

29.632 km,
5 drs, 2003

€ 6.250,-

AUTO REW AUTO VENDERBOSCH BV

WWW.VENDERBOSCH.NL

Dorpsstraat 2-4 Halle
Tel. 0314 - 631513

REPARATIE EN ONDERHOUD 
ALLE MERKEN NIEUW EN GEBRUIKT
Ook uw lease onderhoudspartner voor alle merken

1. Je hebt de tijd om je klant persoonlijk 

te leren kennen, in zijn eigen omgeving 

2. Je werkt op eigen kracht, met alle 

ondersteuning die je nodig hebt 

3. Sensire heeft aandacht voor een goede 

balans tussen werk en privé 

4. Je maakt gebruik van vernieuwende 

tecÚ ieken, zodat je meer tijd hebt om 

dátgene te doen waarvoor jij de zorg in 

ging 

5. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwik-

kelen 

Durf jij het beste uit jezelf te halen? 
Dan is wijkzorg Sensire in Baak, Toldijk en Wichmond op zoek naar jou!

Vijf redenen om bij Sensire te werken 

Samen en 

 persoonlijk
Ga naar www.sensire.nl voor een actueel 

vacatureoverzicht en solliciteer vandaag nog. 

 

HENGELO (GLD.)             vr.pr.  269.000,-- k.k.
Torenzicht 25 - In een zeer gewilde woonomgeving gelegen, 
nabij een groot speelveld, een UITGEBOUWD HELFT VAN EEN DUBBEL 
WOONHUIS met carport, berging en royale achtertuin. Bouwjaar 
± 1994/serre ± 1996. Inhoud ± 375 m3. Perceelsoppervlakte 285 m2. 
Voorzien van dak-, muur- en vloerisolatie, alsmede volledig dubbel glas. 
CV HR-ketel Nefit ± 2007. Moderne open keuken v.v. alle inbouw-
apparatuur. Ligging nabij het buitengebied en centrum.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

Nieu
w

in ve
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Heel 2011 laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen Contact, 
Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een 
‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor 
een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u 
zich ook aanmelden voor een gratis diner! 
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via 
de website www.winnenmetweevers.nL.

3-gangen menu
Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van 
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt 
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de 
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in 
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website 
www.winnenmetweevers.nL)

12 MAANDEN, 

12 heerlijke

recepten

drukkerij Elna studio drukEmaus Net

RESTAURANT VAN DE MAAND

a p r i l
jan van de krent:

Wie van vis houdt… en meer!

Restaurant Jan van de Krent is in en rond het Zutphense sinds 

jaar en dag bekend als vis specialiteitenrestaurant. Het pand 

heeft al een lange horeca geschiedenis en veel oud Zutphenesen 

kennen het hierdoor ook nog onder de naam ‘De Pelmolen’, net 

buiten het centrum gelegen met uitzicht over de Groote Gracht. 

Het restaurant ademt een warme huiselijke sfeer uit. Je kunt er 

na de middag terecht voor een heerlijke lunch en vanaf 17.00u 

om te dineren. Sinds Chiel Dohmen (Chef) er de scepter zwaait 

heeft het restaurant een culinaire metamorfose ondergaan zoals 

het door een der recensenten van eet.nu werd omschreven. Het 

restaurant gooit hierbij hoge ogen en ook voor de niet-visliefheb-

bers is er overigens altijd keus genoeg. Bijzonder om te vermel-

den is dat werkelijk alles in eigen huis wordt gemaakt, tot brood, 

ijs, koekjes en aan chocola toe. Echt ambachtelijk, volgens de 

klassiek Franse keuken. Ook worden er op gezette tijden kook-

workshops gegeven. Jan van de Krent is meer dan smaak alleen! 

Weevers menu

Roulleaux van onbewerkte yellow-fi n tonijn en 
makreel geserveerd met een kruidencrème

|

Papilote van heilbot en coquille
vergezeld van een botersaus

|

 Cannalonie gevuld met mousse van limoen,
mascarpone mousse

 35,00

Restaurant Jan van de Krent  | Burgemeester Dijkmeesterweg 27b  | 7201 AJ Zutphen  | 0575 519271

Jan van de krent: 
Papilote van heilbot en coquille

Hoofdgerecht. Aantal personen: 1. Bereidingstijd: 30 minuten.

Ingrediënten: 120 gr. heilbot | 1 st. coquille  | 10 gr. bleekselderij | 10 gr. aard-
appel  | prei  | paksoi | boter  | kruiden peper en zout | witte wijn | 2 st vellen bakpapier. 
Voor de beurre blanc: 2 dl. witte wijn  | 2 à 3 sjalotten fi jn gesneden  | 3 dl. room | 150 gr. 
koude boterblokjes

Bereiding:  Maak de groenten en aardappels goed schoon en snij ze in de gewenste 
vorm. Blancheer de groenten, spoel deze koud en breng ze op smaak met peper en zout. Laat 
de groenten uitlekken op een zeef. Maak hierna twee gelijke vierkanten van bakpapier. Leg de 
groenten in het midden van het papier. Snij dan de vis in gelijke stukken en verdeel het over 
de groenten. Leg de coquille in plakjes er boven op. Bestrooi dit met een beetje peper en zout, 
een paar kleine blokjes boter en een scheutje witte wijn. Bestrijk de zijkanten met eiwit, leg 
het andere papier er boven op en vouw het rondom dicht. Vervolgens het geheel in een voor-
verwarmde oven op 165 0C, ongeveer 7 à 8 minuten.
Beurre blanc: wijn met sjalotten iets laten inkoken. Dan de room erbij, nog even laten inko-
ken tot 1/3. Opmonteren met koude blokjes boter.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in de omgeving van Aalten zijn we op zoek 

naar een:

TRAINEE VERKOOPADMINISTRATIE M/V
VMK817817 - Fulltime

Als medewerker verkoopadministratie verzorg je zelfstandig een 

juiste verwerking van orders, facturen, creditnota’s en export-

documenten. Tevens behoort het informeren van je collega’s 

(verkoop) en een zorgvuldige klachtenafhandeling tot je taken. 

Wil jij gecombineerd werken en leren (deeltijdstudie, cursussen 

en/of een duaal traject) en op deze wijze jezelf verder ontwik-

kelen en geld verdienen in een internationaal bedrijf, dan is deze 

vacature daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.

Je beschikt over een HAVO, VWO of MBO-diploma. Daarnaast 

heb je enige kennis van het Office-pakket. Wij zoeken een 

enthousiaste en ambitieuze kandidaat op administratief en/of 

commercieel gebied.

Indien je geïnteresseerd bent dan nodigen wij je van harte uit 

te reageren. Aanmelding of eventuele vragen kun je richten 

aan Maurice Kingma. Telefoonnummer 0575 - 555518 of via 

e-mail: werk@eppd.nl. Op internet is Euro Planit te vinden via 

www.europlanit.nl.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LEERLING-MONTEUR GAS M/V
Omgeving Doetinchem en Arnhem - Fulltime - vacaturenummer; 
VMK814410

Werkzaamheden;
Als monteur Gas in opleiding ga je werk en opleiding gefaseerd 
combineren. Je wordt in eerste instantie ingezet op een groot 
renovatieproject. Hier leer je gasmeters te ontkoppelen, leidingen 
te vervangen en de gasmeters weer aan te sluiten.

Functie eisen;

LASSER AGRARISCHE SYSTEMEN M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VIO845698

Werkzaamheden;
-
-

Functie eisen:

(JUNIOR) MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenummer; VDB815758
 
Werkzaamheden;

dienstverband.

Functie eisen;

ASSISTENT LASAFDELING M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VMK819794
 
Werkzaamheden;
Als assistent voorwerker werk je mee op de werkvloer en on-
dersteun je de voorwerker in de aansturing van de lasafdeling. 

manier aan te sturen en kennis over te dragen. Het betreft een 

Functie eisen;

STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenummer; VIO818081
 
Werkzaamheden;
Het voorkomen van storingen door uitvoeren van preventief 

productieapparatuur, beoordelen van storingen op aard en 

van storingen door een definitieve reparatie, of aanbrengen van 
noodvoorzieningen, uitbrengen van advies aan de productiever-
antwoordelijke van de betrokken afdelingen in geval van gebreken 
aan installaties.

Functie eisen;
-
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Wolbrink Nederland B.V. heeft zich gespecialiseerd in het vervaardigen en leveren 
van een breed scala aan producten in de meest uiteenlopende takken van de 
metaalindustrie. De wortels van het familiebedrijf mogen dan in de agrarische 
sector liggen, na veertig jaar ervaring in de markt heeft Wolbrink zich verder weten 
te ontwikkelen tot een allround metaal bedrijf.
Gemeentes, woningstichtingen, installatiebedrijven, tankbouwers, machinebou-
wers, aannemers en justitiële inrichtingen kloppen voor de meest uiteenlopende 
opdrachten aan bij Wolbrink. Diverse projecten en producten sieren dan ook het 
portfolio van het metaalbedrijf in Vorden: trappen, bordessen, balustrades, stalen 
celdeuren, celluiken, skidbouw, staalconstructies en stalinrichtingen.
Kijk voor meer informatie op www.ijzersterkmaatwerk.nl 

Ter uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar: 

Toby Rouwen. 

Wolbrink Nederland B.V.

Internet: www.ijzersterkmaatwerk.nl

WATERTECHNIEK
INSTALLATIETECHNIEK

Verhey Toldijk is een installatiebedrijf voor 
gas, water en elektra alsmede grondboringen, 
waterbehandeling en bronbemaling voor zowel 
particulieren als bedrijven.

Balie/magazijnmedewerker

Functieomschrijving

-

-

-

Functie eisen

Solliciteren op de vacature balie/magazijnme-
dewerker

-

-

-



grotenhuys
DORPSSTRAAT 18   7251 BB VORDEN

WOENSDAG 30 MAART SLUIT SUPER DE BOER 
GROTENHUYS IN VORDEN OM 17.00 UUR.
Daarom geven wij WOENSDAG 30 MAART

50% KORTING
op het hele VERS ASSORTIMENT M.U.V. BROOD. De volgende 
groepen komen daarvoor in aanmerking:

 
DONDERDAG 14 APRIL
ZIJN WE OM 8.00 UUR
WEER GEOPEND ALS

SUPER DE BOER GROTENHUIJS

• VERSE SAPPEN

• PANKLARE GROENTE

• VERSE MAALTIJDEN

• ZUIVEL/TOETJES

• VOORVERPAKTE KAAS/

BUITENLANDSE KAAS

• BOTER

• VERS VLEES/KIP/VIS

• VOORVERPAKTE of

 STUKS VLEESWAREN

• DAGVERSE KAAS

• DIEPVRIES


