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

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer

POLITIE (0900) 88 44

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

2ePaasdag
J van 11.00 t/m

16.00 uur

Enthousiaste ouders bouwen een amfitheater in het "juf-Maria bos" bij obs Dorpsschool Vorden

Vorden/Hengelo - In het gemeen-
tehuis van Bronckhorst diende
maandagmiddag een hoorzitting
over de voorgenomen kap van bo-
men in het centrum van Vorden.
Een onafhankelijke commissie
voelde de gemeente en bezwaar-
makers in Hengelo aan de tand
over de gang van zaken.

Dit gebeurde onder toeziend oog van
een grote groep mensen die tegen
de kap zijn. De publieke tribune zat
helemaal vol. De commissie zal een
zwaarwegend advies uitbrengen aan
het college van Bronckhorst.

Ga voor een uitgebreid verslag van de
hoorzitting naar WWW.CONTACT.NL

Vorden - Op zaterdag 24 en 31 maart hebben een groot aantal klusou-
ders, o.l.v. Rogier Oonk, het schoolplein een opknapbeurt gegeven.
Eerder dit jaar werd er al een afscheiding aangebracht op het voet-
balveld, een basket opgehangen en een picknicktafel geplaatst op het
plein.

Nu is er i.s.m. het team o.a. gekozen
voor een grote loungeplaats / amfi-
theater in het bos-gedeelte, het zoge-
naamde "juf Maria-bos" . Ook is een
duikelrek herplaatst en het zand in de
zandbak vervangen. De Dorpsschool
mag zich gelukkig prijzen met zo'n
groot speelplein, welke school heeft
immers de beschikking over een
groot plein én een bos. Het bos biedt

de kinderen niet alleen speelmoge-
lijkheden, maar ook een verkoelende
plaats bij warme zomerdagen.
Trots is de school op de betrokken-
heid van vele ouders. Het "Ouder-
panel" komt met leuke initiatieven,
waardoor de kinderen kunnen genie
ten van een prettige leeromgeving,
zowel binnen als buiten de school.
Binnen de school brengen de enthou-

Taxatie nodig?
www.hettaxatierapport.nl

VOV leden let op!

siaste en creatieve ouders regelmatig
de school in een thema-sfeer: nu
staat de school in het teken van Pasen
en voorjaar.

De werkzaamheden zijn dankzij de
hulp van de firma Beeftink en Weu-
len Kranenbarg (leverancier van de
stenen) prima verlopen. De heer
Henk Groot Roessink wordt bedankt
voor het ontwerpen van het amfi-
theater. Indien u de school graag
een keertje wilt bekijken, bent u van
harte welkom. Neem gerust contact
op met directeur Jan van der Gaast:
0575 - 551360.
De foto's van de klusochtenden zijn
te bekijken op de
schoolwebsite: www.dorpsschool.nl

12 diofiiln www.inegastoregroenlo.nl

Gezocht s t i j l dans pa ar
Vorden - Eind februari is stich-
ting welzijn Vorden begonnen
met een stijldansgroep voor ou-
deren.

De danslessen worden gegeven in
het Dorpscentrum in Vorden. Door
ziekte van het huidige instructie
danspaar is de stijldansgroep op zoek
naar een nieuw stijldanspaar, die kan
les geven op de woensdagmiddag van
14.00 uur tot 16.30 uur. Voor infor-
matie kunt u bellen met: Stichting
Welzijn Vorden: 0575-553405.

In week 17 verschijnt in de Gemeente Bronckhorst de Oranje/Bevrijdings-
krant 2012 van Weekblad Contact. In de krant besteden we aandacht aan
de festiviteiten rond Koninginnedag en de Bevrijdingsfeesten.

Berichten, Oranjefeestprograinina's, Bevrijdingsfeesten, advertenties, etc.
dienen uiterlijk voor woensdag 11 april binnen te zijn.

De Redaktie van Weekblad Contact.

Woensdag 4 april
Algemene leden,-

vergadering
20.00 uur

REAGEREN OP EEN
ARTIKEL IN CONTACT?

NATUURLIJK OP
WWW.CONTACT.NL

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos
tulpen

5 00
•

Inleveren advertenties en berichten
voor de krant van de week na Pasen

Maandag 9 april 2* Paasdag fs ons bedrijf gesloten.
In verband hiermee verzoeken we u de advertenties

en berichten in te leveren op
Woensdag 4 april vóór 17.00 uur.

.** rrv-^v

. Hans Eland
ag-woensdag 8.00 - 2000 | donderdag-vrijdag 8.00 - 21.00 | zaterdag 8.00 - 20.00

Eland Raadhuisstraat 5317255BL Hengelo (Gld) | T: 0575-463777

gemeente Bronckhorst

Nieuws & informatie
Zie in het hart van Contact
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Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 5 april, Witte Donderdag, 19.30 uur, Viering Heilig
Avondmaal, ds. J. Kool.
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, 10.00 uur, Viering Heilig Avond-
maal, ds. H. Westerink. 19.30 uur, Vesperdienst, ds. J. Kool.
Zaterdag 7 april, Stille zaterdag, 22.00 uur, Paasnachtdienst, ds.
J. Kool.
Zondag 8 april Pasen, 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur, Viering Heilig Avond-
maal, ds. F.W. Brandenburg.
Zondag 8 april Pasen, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Donderdag 5 april 19.30 uur. Heilig Avondmaal, ds. Deddie v.
Alphen, Warnsveld.
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur, ds. Deddie v. Alphen,
Warnsveld.
Zondag 8 april, Pasen, 10.00 uur Doop, ds. Bos, Doetinchem.

R.K. kerk Vorden
Donderdag 5 april, Witte Donderdag, 19.00 uur, Eucharistievie-
ring, J. van der Meer, em. Priester.
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, 9.30 uur, Woorddienst locatie in
de Wehme, diaken Th, ten Bruin. 19.00 uur, Woorddienst, werk-
groep.
Zaterdag 7 april, Paaszaterdag, 22.00 uur, Eucharistieviering, lo-
catie H. Joesph, Lochem, F. Zandbelt, em.-priester en J. van Kra-
nenburg.
Zondag 8 april, Pasen, 9.30 uur, Eucharistieviering, J. van der
Meer, em.-priester.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 6 april, Goede Vrijdag, 15.00 uur, Kruiswegviering, E.
Marijnissen. 19.00 uur, Woorddienst, Hogenelst, m.m.v. Dames-
en herenkoor.
Zaterdag 7 april geen viering. Wel in Baak om 22.00 uur, Paas-
wake.
Zondag 8 april, Pasen, 9.30 uur, Woord- en communieviering,
Oude Groen, m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
6-9 april (Goede Vrijdag en Pasen) D. Stolk, Ruurlo, (0573) 45
2021.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, dia-
betische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische-
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

WV-kantoor
Kerkstraat l, tel. 553222.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag: 9.30-
17.00 uur, zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m Maart: maandag
(/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, 24 uur per dag bereikbaar voor kraamzorg,
jeugdgezondheidszorg.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St COEH
Ie en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling
kleding. Afgifte aan de Vordenseweg 58 te Hengelo GW.

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel.(0575)551688
E-mail: noord@contact.nl

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

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

•Te koop gevraagd: in
goede staat verkerende
melkbussen voor op een
boerenmelkrek 0573-
452157

•Woning met 2 slks en
zonnige tuin gezocht in
Zutphen, voor permanente
huur tot max. a € 600,-. Tel.
030-6962172

•Op 6 april is de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden i.v.m.
Goede Vrijdag gesloten.
Zaterdag 7 april bent u weer
van harte welkom tussen
9.00 en 12.00 uur.

•Garage Sale op: zaterdag
7 april a.s. Grote opruiming
van allerlei 2e handsspul-
len. De verkoop wordt ge-
houden op de hoek van de
Burg. Galleestraat en 'de
Stationsweg te Vorden, tus-
sen 10.00-16.00 uur.

•Te koop gevraagd: 3 in
goede staat verkerende
melkbussen voor op een
boerenmelk rek 0573-
452157

•Angst en beven voor je
Engelse tentamens? Neem
NU bijles van een zeer erva-
ren docente VMBO-HAVO-
VWO. Tel: 06-12291855.

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

•Wilt u op FRANSE LES of
uw kennis opfrissen? Neem
dan gerust contact met mij
op. Tel 06 50293928 of Email
erietman @ lijbrandt.nl

•The Henhouse Prowlers
Vr. a.s. 6 april - 20.30 uur
't Zwaantje, Lichtenvoorde
€16,- Tel 0544-
373701/371236 stoneval-
ley@hetnet.nl

•Te koop: koelkast, vaat-
wasser, keramische kook-
plaat met oven en afzuigkap.
Tel. 0575-556853.

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

Vlaai van de week

Advocaatvlaai
6-8 pers. € 6995

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbiedingen

Gevulde cake % _
diverse soorten € O95O

Croissants 5 halen 4 betalen
Aanbiedingen geldig van dinsdag 3 t/m zaterdag 7 april.

Reinier & Leonie's
Groenten, l'ruit & Traiteur

KlWI S I0voor^,*f:7

Nieuwe oogst Krieltjes l kilo

Hollandse kasbonen 250 gram 2,99

Zoete sappige navel sinaasappelen
2e kilo voor de halve prijs i kg 1,39

De gehele week elke dag
een wisselende maaltijd,
rauwkost of traiteur aanbieding.

ER ZIJN OOK WEER ASPERGES!!!

Aanbiedingen geldig t/m maandag V april.
ttwg. Gaüeestraal 3, Varden. Td. 0575-550S50

Polsbroek 85a, Zut^cn. Td. 0575-5-127/1

• Aangeboden: Hulp bij
onderhoud aan tuin en erf
of andere werkzaamhe-
den. Tel. (0575)461733.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens,tel.(0575)463743.

Alleen op afspraak.

f GRA
VBIST

de ROTONDE
4aPrUt/m10aPrU

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

Woensdag 4 april
Mosterdsoep / Varkensmedaillons met champignonsaus,
aardappelkroketten en groente.

Donderdag 5 april
Spies Hawai, kip en ananas met kerriesausje, rijst en rauw-
kostsalade / Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.
Vrijdag 6 april
Minestronesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 7 april (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, nasi met gebakken ei en rauwkost-
salade / Us met slagroom.

Maandag 9 april 2e Paasdag, geopend van 11.30 uur tot
22.00 uur. Geen dagmenu.

Dinsdag 10 april
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / Us met
slagroom.

Ook a la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en hulsgemaakt
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl www.blstroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendle en Thomas



Vrijdag 6 april 2012 hoop ik 90 jaar te worden.

Wie mij hiermee wil feliciteren is 9 april van harte
welkom op de receptie van 15.00 tot 17.30 uur in
"de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

W.L. Winkel
Almenseweg 33
7251 HN Vorden

"Als leven lijden wordt, is sterven een gewin".

Na een lang ziek zijn is van ons heengegaan onze
zus, schoonzus en tante

MARGARETHA GARSEN

-Grietje-

* Warken, t Hengelo Gld.,
17 mei 1925 1 april 2012

J.B. Garritsen-Garsen
G.A. Garritsen in herinnering

G. F. Hartemink-Garsen
DJ. Hartemink

neven en nichten

Hengelo Gld^Woonzorgcentrum "De Bleijke".

Correspondentieadres:
J.B. Garritsen-Garsen
Ludger 8, 7234 TD Wichmond.

Onze speciale dank gaat uit naar de
medewerkers en vrijwilligers van "De Bleijke",

voor de goede verzorging.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal worden gehouden op vrijdag 6 april
om 13.30 uur in crematorium 'De Omarming',
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in
de koffiekamer van het crematorium.

„Het is goed zo".

Heden is van ons heengegaan ons familielid

MARGARETHA GARSEN

D.G. Gotink-Ruesink
E.J. Gotink

W. Enzerink-Ruesink

M.G. Gosselink-Ruesink
H. Gosselink

en kinderen

Hengelo Gld., 1 april 2012

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

industrieterrein "De Mars"
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

GRATIS!

Praktijk voor tandprothese en implantologie

Tandarts Degen

0575-545953

Paardenwal 3, Zutphen

Bij inschrijving in april, krijgt u uw eigen bijdrage van
ons terug betaald.

Een hand die zwaaide
als we gingen
en nog veel meer mooie dingen
zijn dankbare herinneringen
aan onze lieve moeder en oma

Verdrietig hebben wij afscheid genomen van

Garritdina Harmina
Heuvelink-Beumer

sinds 1 maart 2009 weduwe van
Teunis Gerhardus Heuvelink

* Vorden, 19 oktober 1918 t Vorden, 1 april 2012

Wijhe:
Wamsveld:

Margriet en Henny
Dick en Joke
Geert en Bastiaan
Jan Willem
Joost
Sjoerd en Michelle
Guus en Charis
Sander en Nanda
Daan en Carmen

Vorden, Smidstraat 52-f

Correspondentieadres:
Nijlandstraat 5, 8131 CN Wijhe.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op vrijdag 6 april om 10.30
uur in de Protestantse kerk te Wichmond.
Voor de dienst is er van 9.50 tot 10.20 uur gelegen-
heid tot afscheid nemen en condoleren. Aansluitend
zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.
Na afloop nodigen wij u uit in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Wij willen de medewerkers van de Beekdelle
en de LJndenhof in Vorden hartelijk bedanken

voor de liefdevolle verzorging van onze
moeder en oma.

van de Poll metaalrecycling

in- en verkoop van oud Ijzer en metalen.

Wij geven de hoogste prijzen en tevens
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Ma. t/m za. van 09.00 tot 16.00 uur

Marion Polman
uitvaartbegeleiding

T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde

persoonlijke
uitvaart.

bij iedere uitvaartverzekering
in de gehele regio

www.marionpolman.nl

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

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

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

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 7706

Bioemsierkunst Elbrink

Aanbieding:

3 bossen bloemen naar keuze voor

€5,00
Deze week o.a. tulpen,
anemonen, fresia's
en rozen.

Boeketten
Bruidswerk

Grafwerk

Burgemeester Ga//eestra<3t 5, 7.257 EA Vorden. 0575-55524;

Contactjes
vervolg
•Te huur: Opslagruimte, bin-
nen en/of buiten vanaf 100
m2 tot 6.000 m2. Vanaf 20,-.
per m2.excl. BTW. Ruurlo.
Tel. 0573-452000.

•Gevraagd: Iemand die
eens per week ons gras
wil maaien, (plm. 1 uur)
Schoolstraat 17 Vorden. Tel
0575551122

• Per direct te huur in
Zelhem: Goed onderhou-
den, royale hoekwoning
met carport en schuur. a,-i
750,- pm. excl. g/w/e.Tel: 06-
22045730

•GEZOCHT: Schuur/
Opslag ong. 150 m2. Te
koop (voorkeur) of te huur.
Omgeving Ruurlo (buitenge-
bied). 0642060138.

ijke Paasdagen
Specialiteiten voor ontbijt, lunch of diner

KEURSLAGERKOOPJE
Paashaasjes

SPECIAL
Italiaanse biefstukrol 35

100 gram

VLEËSWARENKOOPJE
Kalfsrollade + filet americain

2 x 100 gram

HOOI en STRO

Veevoederhandel

H. Vlogman
0575-552959

MAALTIJDID^E
Lasagne

TIP VAN UW KEURSLAGER
Biefstuk puntjes

A9*
500 gram

595
_
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D.J. VLOGMAN, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogrnan.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

DA'S NOU HET MOOIE VAN MULJ1MATE

Fa. Heijink
Leestenseweg 10 • Zutphen

Tel. 0575 52 17 96
www.bouwmarkt-heijink.nl

UITVAARTVERZORGING

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 - 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriet Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl
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Kunstuitleen
vanaf € 15,- per maand
waarvan € 10,- Sparen

Galerie 188O | Laag-Keppel | www.kunst art.nl

Wij zijn voor u geopend
op 2e paasdag

van 10.00-16.00 uur

Aluminium
tui n set Jersey ,
l nel. polywood
tafel.
Nu van
958,80 voor

icknick-tafel
Oslo
177 cm lang
Nu

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

TUINMEUBELEN • TUINVERLICHTING - TUINACCESSSOIRES - WERK- EN VRIJETIJDSKLEDING - AANLEG SPROEI INSTALLATIES - CADEAU-ARTIKELEN

Fokkink
Tweewielers

2e Paasdag Voorjaarsshcm
van 11.00 tot 17.00 uur

De nieuwe collectie van 2012 staat voor u klaar van
Batavus, Gazelle en Koga

Grote keuze in kinderfietsen nieuw en gebruikt.

Tevens Goede vrydag 6 april demonstratie en opstapdag
voor elektrische fietsen van 10.00 uur tot 16.00 uur

(Ook voor reparaties en onderhoud van rijwielen, scooters, gazonmaaiers)
Gecertificeerd E-Bike centrum

Voor de verhuur zie onze vernieuwde internetsite
www.fietsverhuurruurlo.nl

Garvelinkkampweg 2a, 7261 CH Ruurlo. Tel.: 0573-453100
www.fokkinktweewielers.nl
info@fokkinktweewielers.nl

Struikmargriet

Argyranthemum frutescens
Potmaat 18 cm. Per stuk

van 6^89 voor

4,99

GroenRijk Doetinchem • Wassinkbrinkweg 2
0314-621021 -groenrijk.nl



De OPEL LAST MINUTES

DIRECT RIJDEN MET € 2.500,
LAST MINUTE KORTING.
2e Paasdaq qeopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Onze showroom is gevuld met allerlei nieuwe Opel modellen vol luxe extra's. Als u nu wegrijdt in een gloednieuwe Opel, dan bent u verzekerd
van een extra scherpe prijs onderaan de streep. Want kiest u deze maand voor een Opel uit het actuele voorraadaanbod, dan ontvangt u tot
€ 2.500,- last minute korting. Kom nu langs in onze showroom voor het aanbod. Wir leben Autos.

Auto Hillen WWW.QUtohillen.nl Bettinkhorst 2, 7207 BP Zutphen, Tel: 0575 - 516646

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,3 - 1,2; kms/liter: 8,8 - 83,3; CO2 gr/km 265 - 27.
Last minute korting is van toepassing op diverse modellen en uitvoeringen die vermeld staan op www.opel.nl/lastminutes en geldt voor nieuwe orders met een uiterlijke kentekenregistratie van 30 juni 2012. Deze actie is niet combineerbaar met andere aanbiedingen. Vraag naar de voorwaarden
in onze showroom. Wijzigingen voorbehouden.

KUKEL
VLAAI

NU VOOR VOOR

95

KLEIN

U A U A C O C I T De Echte Bakker Dat Proefje!
VA H A O O t l l fiSii Zutpnenseweg18-Vorden

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 3 t/m zaterdag 7 april

Tel.(0575)551384
Runneboom 2a - Warnsveld

Tel.(0575)571528

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN

• Gevelstenen • Dakpannen • Wand- en vloertegels
• Dakramen en accessoires • Sierbestrating

• Diverse andere bouwmaterialen

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

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

GRATIS
Herbalife proefpakket

SMS/bel: 06 55 166 420

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

En wat doe jij?
Kijk_yvatji j kunt doen
op staoptegenkanker.nl/

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en regionale uitgaven is er een

sterke verwevenheid met onze lezers. Onze uitgaven worden gemaakt voor en door de regio, waardoor

we korte lijnen hebben met het lokale nieuws. Daarin ligt ook onze kracht. En daar zijn we best trots op...

U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

Weevers Grafimediad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl



Slopen voor nieuwe centrum van Vorden?

Historie slopen voor heden?

Nutsgebouw vroeger

Vorden - Officieel is alles goed geregeld, de kap van alle bomen in het
centrum van Vorden, waaronder de kastanjes in de Dorpsstraat. Alle
betrokken instanties, clubs en burgers hebben ruimschoots inspraak
gehad. Toch is er iets misgegaan, te merken aan de massale reacties
van de Vordenaren tégen de boomkap. Hoe kan dat nou?

Links het schoolmeestershuis

Officieel is het goed geregeld, tot en
met een besluit in de gemeenteraad,
de sloop van het zoveelste gebouw in
Vorden met een historie. Ondanks
heel veel handtekeningen twee jaar
geleden vóór handhaving van het
voormalige Nutsgebouw, nu de open-
bare bibliotheek. Hoe kan dat nou?

En geruisloos verhuist diezelfde bieb
van een riant gebouw van 700 m2
met vele culturele mogelijkheden
(galerie, filmvertoningen, lezingen)

naar een kantoorruimte van 300 m2
zonder deze culturele activiteiten.
Hoe zit dat?

Vordenaren staan niet bekend als
mensen die snel hun mening van
de daken schreeuwen: 'Doe maar
kalm aan, je weet maar niet wat er
van komt als ze me horen'. En dan
nu zoveel ingezonden brieven in de
krant, mét naam en toenaam! En alle
te slopen bomen zorgzaam ingepakt
als stil protest!

In het verleden was het gemeentebe-
stuur bij de discussie over het Nuts-
gebouw volkomen ongevoelig voor
het standpunt van vereniging 'Oud
Vorden' - ondersteund door de hand-
tekeningenactie - die hergebruik van
oude gebouwen voorrang wil geven
boven sloop. Ongevoelig voor de ei-
gen Monumentencommissie, die fel
pleitte tégen het grote plein dat ont-
staat na sloop van het Nutsgebouw.
Een klein citaat: 'Door de sloop van
de bibliotheek komt de onderwijzers-
woning alleen te staan en wordt een
grote centrale ruimte gecreëerd voor
parkeren en evenementen. Hierdoor
haal je het typische Vordense dorpse
effect weg uit het hart van het dorp
en daarmee verliest het dorp Vorden

een belangrijke historisch gegroeide
situatie en herkenbare karakteris-
tiek '. De monumentale waarde van
dat gebouw uit 1878 werd ontkend
vanwege de vele verbouwingen, de
laatste in 1973. De in de jaren twintig
aangebouwde oostvleugel in de unie
ke stijl van de 'Amsterdamse school'
werd even vergeten, evenals de emo-
tionele en cultuurhistorische waarde
die het gebouw voor veel Vordenaren
heeft.
De gemeente Bronckhorst heeft in
haar beleid hergebruik van oude ge-
bouwen als doelstelling. Desalniette-
min moet het Nutsgebouw tegen de
vlakte. En wanneer sloop of verande-
ringen van de schil niet mogelijk zijn,
zoals bij het Schoolmeesterhuis, dan

wordt hét betreffende pand zo maar
van de gemeentelijke monumenten-
lijst geschrapt! Om een mogelijke uit-
bater niet in de weg te zitten?

Om weer terug te komen op de bo-
men: op een oude foto van het Nuts-
gebouw üjken eerder kastanjes te zien
- die er nu ook al staan - dan andere
bomen. Vordenaren, laat horen hoe
u denkt over onnodige sloop in het
centrum van Vorden. Help mee cul-
turele kaalslag in Vorden Centrum te
voorkomen. Doe er iets aan!

Commissie 'Behoud Nutsgebouw
Vorden': Bart Hartelman, Jan Willem
Drijver, Meta van Arkel, Will(emijn)
Colenbrander, Wouter Emsbroek

Concours Hippique Vorden luidt traditiegetrouw het buitenseizoen in
Kasteelweide twee dagen in teken van paardensport
Vorden - De weide voor Kasteel Vorden stond in het weekend van 31
maart en l april weer helemaal in het teken van paardensport. P.C. en
R.V. De Graafschap opent traditiegetrouw ieder jaar het buitenseizoen
met het concours hippique.

Sierlijk springt een ruiter met haar paard over een van de hindernissen die in de Vordense kasteelweide waren opgesteld.

Het was genieten op deze prachtige
locatie. Jong en oud streden in ver-
schillende klassen om de prijzen en
de toeschouwers konden onder re-
delijk goede weersomstandigheden
toekijken. Ook de randgebeuren was
prima voor elkaar. Er waren eet- en
drinktentjes en kinderen konden zich
vermaken op het springkussen.
Zondagmiddag werd de finale van
de Z dressuur verreden. Alle eerste
prijswinnaars mochten zondagmid-
dag nogmaals een proef rijden in de
finale. Deze finale werd gesponsord
door Print Copy Service Deventer,

waardoor de winnaar van deze prijs
een leuk geldbedrag en een mooie
statiedeken in ontvangst mocht ne-
men. Verschillende combinaties na-
men het in de finale tegen elkaar op.
Het werd een spannende strijd waar-
in iedereen zich van zijn beste kant
probeerde te laten zien. Uiteindelijk
was het aan Saskia Leusink om met
haar paard Varola de eerste prijs, uit
handen van mevrouw Schippers van
Print Copy Service Deventer, in ont-
vangst te nemen. Tweede werd Linda
Mars Met Vocironia en derde werd
Hanneke Held met Smilda's Artalou.

De organiserende vereniging kijkt
met een goed gevoel terug op het
concours. Door de inzet van vele vrij-
willigers liep alles
gesmeerd, daarom
wil de vereniging
iedereen die zijn
steentje heeft bij-
gedragen aan het
concours van har-
te bedanken.

GA VOOR EEN VIDEO NAAR
WWW.CONTACT.NL
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Handbalvereniging SV Quintus eindigt prima seizoen

De C-Jeugd kampioen!

Het Quintus kampioensteam ging een rondje door Hengelo in drie cabrio's.

Hengelo - De laatste wedstrijden van SV Quintus stonden op het pro-
gramma in het weekend van 31 maart en l april. Van de vijf gespeelde
wedstrijden waren drie teams die nog een keer winstpunten konden
bijschrijven. De C-Jeugd won dit seizoen alle wedstrijden en zij werden
verdiend kampioen en na de wedstrijd rondgereden in cabrio's.

Zaterdagavond speelden de Heren
A-Jeugd in een thuiswedstrijd in de
Veldhoek tegen Tyfoon Al uit Zwol-
le/Hattem. Een wedstrijd waarbij de
Hengelose heren ruim tot scoren
kwamen, uitslag 36-9. Het team ein-
digde als derde in de competitie. Zij
moesten Reehorst Al en Apollo '70
Al voor laten gaan. Op zondag l april
gingen de Dames Senioren naar Sport-
hal Matenpark in Apeldoorn voor de
wedstrijd tegen Achilles/Univé 3. Dit
team was koploper in de poule en
stond wat betreft behaalde punten al
goed voor het kampioenschap. Toch
gingen de dames uit Hengelo naar
Apeldoorn om daar winst te halen.
Helaas wordt de spannende wedstrijd
beslist in het voordeel van Achilles,
uitslag 20-11 en blijft Quintus in de
poule op twee staan.

De Heren B-Jeugd ontmoette Duiven
B2, de koploper in hun poule, die hun
kampioensshirts zelfs al droegen. Di-
rect aan het begin van de wedstrijd
komt Duiven al tot scoren en gaf
Quintus weinig ruimte. Toch lieten
de Hengeloërs zich van hun beste
kant zien en verdedigden goed. Na
de rust met een stand van 3-11, kre-
gen de Duivense spelers veel minder
gelegenheid om te scoren en kwam
Quintus beter in de wedstrijd. Uitslag
7-20.
Quintus D2 speelde tegen HV Ange-
ren D3 een spannende wedstrijd waar
beide teams verschillende doelpogin-
gen kregen. Hun keepers verijdelden
de doelpunten tot de rust, 0-0. In de
laatste fase van de wedstrijd komt
Quintus tot scoren met een fraaie
aanval, maar neemt Angeren revan-

che met nog vijf minuten te spelen.
Het lijkt een gelijkspel te worden en
het blijft spannend. In de laatste drie
seconden van de wedstrijd weet het
thuisteam toch te scoren! Uitslag 2-1.
Het jongste team van Quintus eindigt
de competitie op een keurige tweede
plaatst, met alleen Groesbeekse Glo-
rie Dl voor zich.

De C-Jeugd startte de wedstrijd tegen
Apollo '70 C2 met het maken van
fraaie doelpunten. Toch probeerde
Apollo ook te scoren, wat in de eerst
helft een keer lukte. Met een stand
van 9-1 werd de wedstrijd na rust
voortgezet. De tegenstander deed nog
enkele doelpogingen, maar kon deze
niet verzilveren. Quintus won duide-
lijk met 14-1. Het kampioenschap was
daarmee definitief binnengehaald, al
was het team al niet meer in te halen.
De spelers en hun trainers/coaches
krijgen na de wedstrijd applaus, bloe-
men en chocoladehaasjes en moch-
ten vervolgens een rondje Hengelo
doen in de klaarstaande cabrio's.

Contactavond FNV groot succes

v.l.n.r.: M.B.J. Kolk (12,5 jaar lid), G.M. Eggink (50jaar),JA.Smale (40) en Loek Melissen

Vorden - Afgelopen vrijdagavond hield de afdeling IJsselvallei van de
FNV-Bouw in zaal De Herberg haar jaarlijkse contactavond .

Nadat het muziekduo Reality, welke
voor de 18e achtereenvolgende deze
avond muzikaal ondersteunde, en-
kele nummers had gespeeld werden
de leden en de jubilarissen door de
voorzitter welkom geheten.

Frans Zieverink, bestuurslid van de
afdeling, kon vanwege langdurige
ziekte niet aanwezig zijn en werd
door het bestuur veel sterkte toege-
wenst. Vervolgende werden de jubi-
larissen M.B.J. Bolk (12, 5 jaar lid),

G.M.Eggink (50 jaar) en J.A. Smale
(40 jaar) door districtbestuurder Loek
Melissen gehuldigd. Na het korte of-
ficiële gedeelte werd de avond muzi-
kaal voortgezet. Bestuurslid Leo Bleu-
mink, die tijdens de jaarvergadering
is afgetreden, werd in het zonnetje
gezet voor zijn geweldige en jaren-
lange inzet voor deze afdeling.

Wat is: A. Spinnejager, spinnekopsjager.
B. Endekuken.
C. Reppeltuutjen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Club 60+
SaraBram
Hummelo - De laatste bijeen-
komst van het seizoen is op don-
derdag 12 april. Het Regionaal
Seniorenorkest 'SaraBram' zorgt
van 14.00 tot 16.00 uur voor de
muzikale noot.

Het orkest werd opgericht in 1984
op initiatief van de toenmalige Stich-
ting Bejaardenwerk Doetinchem en
in samenwerking met de Stedelijke
Muziekvereniging Doetinchem. In de
volksmond wordt het orkest ook wel
'Het Salonorkest' genoemd, verwij-
zend naar het gebruikte instrumen-
tarium: naast het hout- en koperwerk

worden bij 'SaraBram' ook de.piano,
de viool en de dwarsfluit bespeeld;
een unieke samenstelling voor een
orkest. De leden van de vereniging
komen uit de wijde omgeving van
Doetinchem: van Hummelo tot Vor-
den en van Zelhem tot Drempt en
zijn overigens vaak ook nog lid van
'hun' plaatselijke muziekvereniging.
De nummers die zij spelen zijn luch-
tig van karakter. Deze 'seizoen afslui-
ting' belooft dus weer uiterst gezellig
te worden. Om dit te kunnen mee
maken, bent u van harte welkom in
de zaal van café 'FF naar Steef aan de
Dorpsstraat.

Een betaalbaar alternatief

Personal Training bij AeroFitt
Hengelo - De Verenigde Staten (VS) en vooral Los Angeles (LA) vormen
de bakermat voor Personal Training (PT) waar PT in den beginne voor-
al exclusief was voor filmsterren en VIP's'. Personal Training is nu bij
AeroFitt echter haalbaar en betaalbaar voor iedereen!

Maar wat is Personal Training nu
eigenlijk? Wat is het verschil tussen
een gewone (fitness)trainer en een
Personal Trainer? Een Personal Trai-
ner stelt samen met u een persoonlijk
trainingsschema op en werkt daar sa-
men met u nauw aan. Dit gaat een
stap verder dan fitnessinstructeurs.

Zonder hen tekort te doen, is een Per-
sonal Trainer veel persoonlijker bezig
en let dus veel scherper en nauwkeu-
riger op uw vorderingen, waardoor u
sneller resultaten boekt. Wilt u meer
informatie over Personal Training bij
AeroFitt? Neem dan contact met ons
op via info@aerofitt.nl of bel op tele-
foonnummer 0575465001.

Vorden - Zondag is op het terrein
van de TTV Vorden de competi-
tie touwtrekken van het Gewest
Oost begonnen.

Deze dag kwamen er 45 teams in
actie waaronder teams van de touw-
trek- vereniging Philippinenburg uit
Duitsland. Zondagmorgen werd be-
gonnen met de wedstrijden in de ca-
tegorie 680 kg, waarbij het team van
Vorden ongeslagen op de eerste plaats
eindigde. S' middags vonden o.m. de
wedstrijden in de 720 kg plaats, waar
Vorden ook ongeslagen beslag legde
op de eerste plaats.

De uitslagen waren als volgt: 680 kg
A-klasse: l Vorden 18 punten, 2 Vios
Bison 9, 3 Eibergen 9 punten. Dames:
1 Oele 18 punten, 2 Schutshof 10, 3
Eibergen 6 punten. Jeugd A-klasse l
Eibergen 15 punten, 2 Bekveld 10, 3
Philippinenburg 8 punten. Jeugd B-
klasse l Eichem 15 punten, 2 Koap-
man 10, 3 Vios Bison 10 punten. 680
B-klasse: l OKIA 14 punten, 2 Koap-
man 16, 3 Peco 14 punten. 720 kg B-
klasse: l Vorden 15 punten, 2 Heure
12, 3 Koapman l- 9 punten. 640 kg A-
klasse l Eibergen 14 punten, 2 OKIA
11 punten, 3 Oele 8 punten. 640 kg
B-klasse: l Olde Eibergen 18 punten,
2 Eibergen 12 punten.

Americana; van Flatt B Scruggs tot Neil Young

Lichtenvoorde - Goede Vrijdag 6 april treedt de Amerikaanse groep
The Henhouse Prowlers op in HRZ 't Zwaantje, Zieuwentseweg l,
Lichtenvoorde. Bijna een jaar geleden waren ze voor het eerst in
Europa waar ze een verpletterende indruk achter lieten.

De Henhouse Prowlers bestaat uit
een verzameling jonge muzikan-
ten. Ze lijken zo te zijn weggelopen
uit de film "O Brother Where Art
Thou?". Ze hebben lak aan com-
mercie, een totale eigenzinnigheid
en een groot gevoel voor humor.
En natuurlijk hun muziek, ge-
stoeld op een stevig fundament.
Hun grote vaardigheid etaleren ze
in opwindende, Amerikaanse mu-
ziek. Snelle up-tempo nummers,
afgewisseld met prachtige balla-
des die je niet onberoerd laten. Je

wordt als vanzelf gepakt door de
enerverende muziek en presentatie
van The Henhouse Prowlers. Jong
en oud waarderen hun live shows -
er is dan ook heel wat te zien en te
horen. De band is sterk beïnvloed
door traditionele en innovatieve
bluegrass en Americana - van Flatt
& Scruggs tot en met Neil Young.
De groep veroverde de afgelopen ja-
ren een aantal belangrijke prijzen
(www.stonevalley.nl).
Voor informatie over aanvang, etc.
zie advertentie.



Klaar voor een nieuw seizoen: Dorado Beach
Olburgen - Op l april openen Park en Haven Dorado Beach en Restau-
rant De Beach de deuren voor het nieuwe seizoen. Na een winter van
onderhoud en snoeiwerk op het terrein en de haven is het park er
klaar voor om vertrouwde en nieuwe gasten te ontvangen.

Dorado Beach aan de IJssel heeft een
haven, een camping en een restau-
rant en vormt met de Jachthaven
Bruinisse aan het Grevelingenmeer
in Zeeland, Jachthaven Naarden aan
het Gooimeer in Noord Holland en
Marina Muiderzand aan het IJmeer/
Markermeer in Flevoland de Thuis-
havens. Elke locatie heeft haar eigen
unieke kenmerken.
De bezettingsgraad van Dorado Beach
is minder dan andere jaren. "Een
stuk park hebben we opgezegd ten
behoeve van de herstructurering,"
legt Eiïc Jansen, beheerder en haven-
meester van Dorado Beach uit. "Na
goedkeuring van de bestemmings-
plannen door de gemeente dat we
kunnen beginnen, kunnen we dan
ook direct beginnen." Een rij nieuwe
recreatiewoningen zullen uitzicht
over de dijk hebben, overige chalets
en stacaravans krijgen in het nieuwe
park een plaats.
Het bestemmingsplan heeft tot ja-
nuari van dit jaar ter inzage gelegen
en er zijn een aantal zienswijzen bin-
nengekomen, die de gemeente of de
provincie nog moet afhandelen. Elke
partij heeft zijn eigen visie daarin.
"Het wil niet zeggen dat we geen
compromis kunnen sluiten over hoe
in de toekomst met elkaar te kunnen
leven. Daar gaat het uiteindelijk om."
Verwacht wordt dat de plannen nog

wel kunnen veranderen in de loop
van het proces. "Het aantal reactie
objecten van het park zal nagenoeg
hetzelfde blijven, maar anders in-
gevuld. We hebben een stuk grond
aangekocht als buffer tussen dorp
en park. Daar creëren we een stukje
groen. Bestemmingsverandering van
agrarisch naar recreatief is aange-
vraagd maar slechts op een klein deel
zullen recreatie woningen of chalets
worden gebouwd," legt Eric uit. Ge-
dacht wordt aan een kleine golfbaan.
Er werken op dit moment vier vaste
personeelsleden, waarvan twee füll
time het jaar rond aanwezig zijn. Er
zullen in het seizoen enkele (zomer)
krachten bijkomen. "Als wij het park
nieuw opzetten, praat je over 40 fte,
dat is veel werkgelegenheid," bena-
drukt Eric Jansen.
De haven van Dorado Beach is een
aantal jaren geleden geheel ver-
nieuwd. In de wintermaanden wordt
het nieuwe seizoen weer voorbereid.
De faciliteiten die er nog steeds zijn
voor de vaste- en zomergasten zijn
het zwembad, het strand, de tennis-
baan en de horeca.
Het park heeft twee trekkershut-
ten en een boei, vaste staanplaatsen,
maar ook een prachtige plek waar ca-
ravans, campers en tenten voor maxi-
maal drie weken mogen staan. Het
kampeerveld ligt aan het water, waar

kan worden gezwommen. Verder is
zicht op Dieren en de Hoge Veluwe.
Elektra, water en sanitaire voorzie-
ningen zijn beschikbaar.
Aan de steigers in de haven kunnen
zo'n 170 zeil- en motorboten aan-
leggen. Passanten blijven een paar
dagen, maar het is ook mogelijk om
een paar weken te blijven. "Mensen
met hele grote schepen, ook van onze
andere locaties, komen hier. Sommi-
gen blijven dan drie weken omdat de
kinderen zich altijd heel prettig voe-
len. Het zwembad maakt het onder-
scheid. Het park is kindvriendelijk,
al moeten ze nu wel meer opletten
op fietsers over de dijk." Fraai zijn de
varende vakantiehuizen, de 'home-
ships' in de haven. "Deze zijn vijftien
meter lang. De kamer en keuken zijn
beneden, boven zijn slaapkamers. Die
worden heel veel verhuurd."
Het is nu nog rustig op het park.
Een aantal gasten kwam in de win-
termaanden geregeld terug om het
weekend in Olburgen door te bren-
gen. "Of het druk is, is puur afhan-
kelijk van het weer en de waterstand.
De waterstand is ontzettend belang-
rijk voor ons, dat we de diepgang
houden voor de grotere schepen."
Passanten komen ook langs Dorado
Beach vanwege het tankstation. "Wij
zijn de enige locatie aan de IJssel die
een tankstation heeft. De verdiensten
zijn niet hoog, maar het is de service
die Dorado Beach graag wil blijven
bieden," motiveert Eric. Het is met
fietsers wel drukker geworden sinds
het fietspad over de dijk werd door-

Dorado Beach heeft varende vakantiehuizen.

getrokken van Bronkhorst naar Ol-
burgen. Deze passanten kunnen een
kopje koffie op het terras gebruiken.
Per l april gaat Restaurant De Beach
weer open voor iedereen die dat wil
en kan eveneens een maaltijd worden
besteld. "Er is een normale kaart, met
zelfbediening. De mensen moeten
zelf hun bestelling aan de bar door-
geven. Het gerecht wordt dan wel
uitgeserveerd," legt Eric uit. "Maar je
kunt hier ook een frietje halen, of een
gezinszak om in de tent op te eten."
Dorado Beach verhuurde al kano's en
fietsen, maar vanaf dit seizoen ook
een Veluwescooter. "Met deze elektri-
sche scooter kunnen mensen naar het

bezoekerscentrum van de Posbank
bereiken, daar kan van accu worden
gewisseld. Van daaruit kunnen ze bij
Rheden Laag het pontje over en via
Angerlo, Beinum en Doesburg terug
hier heen. Dat is een traject van rond
de 70 kilometer." Ook is er de Twee
Pontjesroute die op de fiets, maar ook
op de scooter kan worden verreden.
Eric is er erg enthousiast over. "Voor-
al voor jonge mensen is het toch hart-
stikke hip!"
Dorado Beach, Pipeluurseweg 8, 7225
ND Olburgen. Meer informatie via
telefoon (0575) 451529, fax (0575)
452895, email info@doradobeach.nl
of de website www.doradobeach.nl

Afscheid na bijna kwart eeui

Gerrie Kappert:
'Leuke tijd gehad bij Sparta

Gerrie Kappert en haar opvolgster Gerdien Robbertsen

Vorden - Gerrie Kappert heeft bijna een kwart eeuw bij de
Vordense gymvereniging Sparta als leidster gefungeerd.
Vorige week nam ze afscheid en werd ze door bestuur en
ouders van gymnasten flink in de bloemetjes gezet. De in-
middels 62 jarige Gerrie sluit met haar vertrek bij Sparta
een 'leven lang turnen' af. Eerst als turnster en later dus
als leidster.

Genie: 'Ik ben al op zeer jonge
leeftijd als lid bij turnvereni-
ging Brinio in Lochem begon-
nen. Een prachtige sport, ik heb
zelfs nog een aantal jaren wed-
strijd-turnen gedaan. Ik was
vrijwel dagelijks in de turnzaal
te vinden. Ik ging helemaal op
in deze tak van sport. Wedstrijd
turnen was fantastisch om
te doen. Ik was een fanatieke
turnster en had zeer veel voor
de sport over. Deze sport was en
is nog steeds mijn aller grootste
hobby. En dan komt er op gege
ven moment aan alle dromen
een eind. Op 18 jarige leeftijd
ben ik uit de hoge ringen geval-
len. Ik kwam met een keiharde
smak op de grond terecht. Ik

raakte bewusteloos en toen ik
bij kwam kon ik mij niets meer
van de val herinneren. Dat was
in 1968 en toen lagen er nog
niet van die dikke matten on-
der de toestellen. Door die val
brak ik een sleutelbeen, ribben
gekneusd e.d. Ik heb er later tal
van lichamelijke klachten aan
over gehouden, last van even-
wicht stoornis, duizeligheid en
rugklachten.
Ik heb nadien nog wel gepro-
beerd om de wedstrijdsport
weer op te pakken, maar dat
heb ik al snel op moeten geven.
Ik was te angstig, op mijn 22e
ben ik gestopt. Dat deed aan-
vankelijk geestelijk veel pijn.
Ik heb daarna diverse opleidin-

gen gevolgd zoals bijvoorbeeld
jazzballet, aerobic e.d. Ik wilde
mij specialiseren', zo zegt Ger-
rie Kappert. De afgelopen jaren
heeft ze onder meer les gege
ven bij Brinio in Lochem, DOS
Barchem en dus bijna 25 jaar
bij Sparta Vorden. Bij deze ver-
eniging werd ik destijds gebeld
door Wilma Koers en Conny
van Woudenberg met de vraag
of ik bij Sparta leiding wilde
geven aan de groep aerobic en
jazzballet. Nog geen twee we-
ken later kreeg ik het verzoek
om ook de leiding bij de jeugd-
groepen en de damesgroep op
mij te nemen! Zo rond 1995
ben ik bij Sparta gestopt met
lesgeven in aerobic, de meeste
kinderen gingen toen 'gewoon'
gymmen.
Een heerlijk tijd in Vorden. Ik
ben er nooit rnet tegenzin naar
toe gegaan. Lieve kinderen, ik
heb mij er altijd thuis gevoeld
en ik denk ook wel dat ik Sparta
zal gaan missen', zo zegt Gerrie
Kappert. Toch heeft ze met na-
me de laatste maanden ook sla-
peloze nachten gehad. Gerrie:
'Dat was kort nadat ik kenbaar
had gemaakt te willen stoppen
en Sparta er maar niet in slaag-
de een opvolgster voor mij te
vinden. Daar werd natuurlijk
binnen de vereniging over ge-
sproken, met als gevolg dat er
een aantal jeugdleden stopten,
of naar een andere vereniging
gingen. Dat alles heeft mij zeer
veel pijn gedaan. Ik begon mij
bijna schuldig te voelen! Geluk-
kig hebben ze in de persoon
van Gerdien Robbertsen toch
nog een opvolgster gevonden.
Ze is jong en gaat voor het eerst
leiding geven. Ik heb haar toe-
gezegd, indien nodig, te willen
helpen. Als ze vragen heeft kan
ze mij altijd bellen, of ik kom
gewoon een middag naar Vor-
den. Sparta zal namelijk altijd
een warm plekje in mijn hart
blijven houden', zo zegt Gerrie
Kappert.

Jeugd discoavond in Ludgerusgebouw

DJ. Remon Derksen:
Eindelijk wat te doen
bij ons
Wichmond - De jeugd van Wichmond/
Vierakker kijkt reikhalzend uit naar
de datum: vrijdag 20 april aanstaande.
Dan wordt er in het Ludgerusgebouw in
Vierakker voor jongens en meisjes van
10 t/m 16 jaar een discoavond georga-
niseerd. Deze avond is niet zomaar uit
de lucht komen vallen. Er is onlangs al
een keer 'proefgedraaid' en met succes.
Het idee kwam uit de koker van de zes-
tienjarige Remon Derksen, woonachtig
in Vierakker.

De jongeman zit in de vierde klas van school
Beeckland in Vorden. Als hij slaagt, dan gaat
Remon naar het Graafschap College in Doe
tinchem om daar een opleiding tot kok te
volgen. Remon: 'Aanvankelijk zou ik hove-
nier worden. Ik had er trouwens niet zo'n
goed gevoel bij. Dat bleek ook wel uit een
beroepentest. Daaruit bleek dat ik beter
voor het vak van kok kan kiezen. Dat zou
beter bij mij passen', zo zegt hij. 'Dat klopt
als een bus, Remon is een aangeboren kok',
zo mengt Jos Boesveld zich in het gesprek.
Jos die samen met partner Gea het Ludgerus-
gebouw runt, kan het weten, want Remon
Derksen is in zijn vrije tijd heel vaak in het
Ludgerusgebouw te vinden om daar een zak-
centje te verdienen.
Remon: 'Ik doe er van alles, schoonmaken,
eigenlijk alle werkzaamheden waar ze me
voor nodig hebben. Ik help ook in de keu-
ken, het klaar maken van 'ovenschotels' vind
ik het leukste om te doen', zo zegt Remon.
Evenals meer leeftijdsgenoten is hij van me
ning dat er voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar
in de kernen Vierakker/Wichmond niets te
beleven valt. Vroeger organiseerde Dorpsbe-
lang nog wel eens een filmavond, maar ook
dat is voltooid verleden tijd. Remon Derksen
kwam toen bij Jos en Gea met het idee om
een discoavond voor jongens en meisjes van
10 t/m 12 jaar te organiseren. Prima idee, je
hebt onze medewerking, zo zeiden de uitba-
ters van het Ludgerusgebouw. Er werden fol-
ders gemaakt, aanplakbiljetten opgehangen,
kortom het discofeest kon beginnen.
Er kwamen circa 20 jongens en meisjes op-
draven. Gea Oosterveld: 'Jos en ik vonden
het een ontzettend leuke avond. Enthousi-
aste kinderen, ze sprongen en dansten de ge
hele avond door. Prachtige lichteffecten die
verzorgd werden door Bert van Dijk, terwijl

DJ. Remon Derksen

Victor Macaré eveneens bij de organisatie
betrokken was. Ook de ouders van de jeugd
vonden het een 'te gek' feest. Zij vonden het
prachtig dat hun kinderen zo werden bezig
gehouden. Zelf hielden Jos en ik een oogje
in het zeil of alles goed verliep', zo zegt Gea.
Ook DJ. Remon Derksen genoot met volle
teugen. 'Voor mij een aanleiding om er mee
door te gaan en dan de leeftijd uit te breiden
van 10 t/m 16 jaar.'Volgens Gea moet dat
lukken. Ik verwacht veel belangstelling. Er
wonen in Vierakker/Wichmond en directe
omgeving in die leeftijdsgroep zo'n 100 kin-
deren', zo argumenteert ze.
Remon Derksen kan zich nu al op deze vol-
gende discoavond verheugen en zegt: 'Aan
muzieknummers geen gebrek. Ik heb er dui-
zenden op de harde schijf staan. De meeste
vraag zal ongetwijfeld naar nummers uit de
'Top veertig' zijn. Bij de eerste discoavond
heb ik heel vaak het nummer 'Bagagedrager'

' van Gers Pardoel gedraaid . Zelf ben ik een
absolute fan van het Nederlands repertoire
zoals Normaal, Mooi Wark en Boh Foi Toch,
dat genre. Wanneer de discoavond op 20
april voldoende belangstelling trekt, wordt
er overwogen om eens per twee maanden
een dergelijk feest te organiseren', zo zegt
Remon Derksen.
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Brand in de Bokse!

Bökkers viert de lente
Regio - De lente is weer
aangebroken! Dit in-
spireerde Hendrik Jan
Bökkers (gitarist van
Jovink) tot het schrij-
ven van een heuse len-
te-song. Deze week was
op RTV Oost elke dag
te horen hoe het ont-
staan van dit nummer
in zijn werk is gegaan.

'Brand in de Bokse' gaat
over het effect van de lente
op mens en dier, en wordt
live gebracht met een
snerpende brandweersi-
rene. De band heeft sinds
het begin van het jaar (en
het nieuwe tournee) een
vernieuwde pompende
ritmesectie gevonden in
de personen van Arjan
Pronk en Jeroen Hobert
(Prodigal Sons, 16DOWN,
The Horse Company) en
dat is te horen!
'Brand in de Bokse' is het
eerste nummer dat is op-
genomen in de nieuwe
studiopand van de band
in Dalfsen en klinkt totaal

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFSWAGENS

a contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.q.g. 06 53405682
www.boscnker.nl

Bert van Genderen koopt en
haalt uw boeken en betaalt

a contant. Tel. (0543)451311

De groep Bökkers.

anders dan hetgeen we
gewend zijn van Bökkers.
Het staat de komende we-
ken op de playlist van RTV
Oost, en blijkt ook live een

echte feesttenthit. Afgelo-
pen weekend gingen in
onder andere De Cultus-
Inn te Dronten en Dan-
cing Bruins in Saasveld

de vuisten de lucht in en
draaide de tap overuren.
Kijk op www.bokkersdut-
normaal.nl voor tourdata
en andere info.

Luna One bij LIVE@IDEAAL.ORG
Kijk en koop

'&£

bij onze
adverteerders

fc
Lekker dichtbij en
een hjime keus!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

vrijdag 6 april
in het café

Hengelse
Embassy
Zaterdag 7 april

Farmens
from Heil en

Taliband

Zaterdag 7 april

Discotheek
geopend

REAGEREN OP liKN
ARTIKEL IN CONTACT?

NATUURLIJK OP
WWW.CONTACT.NI.

BERENDSEN
AANHANGWAGENS

OMHEININGEN

Verkoop van diverse
merken aanhangwagens.

Ifor Williams, Anssems en
Hapert.

Paardentrailers
Aanhangwagens
Vee- en kleinveetrailers
Speciaalbouw
Onderdelen
Reparatie alle merken trailers
Ook reparatie en keuring van
caravans

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

- Houten omheiningen
Paardenbakken
Doorsteekschuttingen
Weide afrasteringen
Doorgangen
Verlichtingen
Gaasomheiningen

Dealer van Weijer paardentrailers
Hoefkensestraat 16a, OremptJT: 0313-47 63 111 M: 06*53842907

www.berendsenaanhangwagens.nl

CAFÉ oe TOI_

Woensdag 6 april
üve muziek: l n 111\

Van 21.00 - 00.15 uur • Gratis entree
http://www.cafedetol.nl/

Keyenborgsewee; l,

O514 6<*r\8O8, www.cafedetol.nl

Zelhem - Woensdagavond 11 april speelt de band 'Luna One' tussen 20.00 en
22.00 uur een aantal nummers live in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café 'de Mallemolen' in Zelhem wordt uitgezonden.

De uit Vlaardingen afkomstige band
dient slechts één doel. De leden willen
de dagelijkse sleur van publiek en luiste
raar doorbreken met een energieke mix
van elektronische en symfonische 'Al-
trock'. Luna One is een samenwerking
tussen vijf goede vrienden die tevens
zéér gedreven muzikanten zijn.
Ooit begonnen ze als een poppunk-band-
je, maar dankzij enkele Ie-
denswitches en muzikale
groei is Luna One geleide-
lijk gevormd tot wat het
nu is. Sinds september
2009 maken ze met hun
'Do-It-Yourself attitude
flinke stappen. Van hard
tot verfijnd en van ingeto-
gen tot bombastisch. Luna
One maakt rock, zoals er
niet eerder gehoord is.
De afgelopen jaren heeft
'Luna One' onder andere
gestaan in de finale van
de Inholland Popprijs, de

halve finale van Emergenza en werd
de finale van 'Patent op Talent' gewon-
nen. Kortom, een naam die staat voor
een volwassen band met een unieke
sound. Luna One bestaat uit Charlie
van der Zwan(vocals),Keith van der
Zwan(keys),Donny de Vries(gitaar),Elroy
Timmermans(bass)en Floris van
Elderen(drums).

BESTRATING & TUINHOUT
AFH AALCENTRUM

Grind & split, gaaspanelen, natuursteen,
terrasoverkappingen, tuinhuizen, tuinverlichting,

waterornamenten, schaduwdoeken, zand enz.

Kom tuinideeën opdoen in onze showtuinen.

Onze nieuwe website is nu online!
www.weulenkranenbarg.nl

Ruurloseweg 45a, Vorden. Tel. 0575-551217

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNiEK

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HET KACHELTJI
PAAS ACTIE 2°paasdag

geopend

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
-:•:- TUINONTWERP *

TUINAANLEG (RENOVATIE)
* TUINONDERHOUD #

(SIER)BESTRATING -:•:-
* VIJVERS *

T»

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

VR. ZA. MA.
6 APRIL 7 APRIL 9 APRIL

9.00-16.00 UUR l 9.00-16.00 UUR 110.00-16.00 UUR

OPRUIMING VAN SHOWROOMMODELLEN EN DIVERSE
ACTIES TIJDENS DE PAASDAGEN. ONDER ANDERE:

Exclusieve Deense houtkachel
met zijruiten van € 2795,- nu € 1950,-

Moderne houtkachel van € 1495,- nu € 895,-

Gietijzeren houtkachel van € 1045,- nu € 695,-

Ronde barbeque van gietijzer nu € 225,-

Kerkhoflaan 11 7251 JW Vorden

0575 470354

De Molenkolk
Exclusief sierhekwerk

Inrijpoorten

Automatische poorten

Bestaande poorten aanpassen

(o.a. elektrische bediening)

Restauratie hekwerk

Maatwerk
Gerrit Jolink

Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Praktijk
Chinese Geneeskunde

• Shiatsu-therapie (drukpuntmassage)
• Klassieke ontspanningsmassage (Nek, Schouder, Rug)
• Acupunctuur

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

Jet SdóoCu-Hortmon
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

www.chinesegeneeskundevorden.nl

EETCAFE
FEESTZAAL

Varssdseweg 55

DE VELDHOEK 7235NRVeldhoek
Tel.(0573)461061

develdhtiek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

PASEN
3-gangen keuzemenu € 24,95

U kunt ook weer onze huisgemaakte salades
en tapas bestellen.

De asperges komen er ook weer aan!



Open huis katholieke basisschool De Vordering

Ouders op zoek naar school voor hun kind
Vorden - Met een nieuw schooljaar in aantocht (201212013) doen basis-
scholen, scholen voor voortgezet onderwijs, universiteiten e.d., hun
uiterste best om 'zieltjes' te winnen. Beter gezegd, het onderwijs pro-
beert ouders en scholieren te overtuigen dat hun school het beste
onderwijs geeft voor zoon c.q. dochter. In het 'hoger' onderwijs gaat
men soms nog een stapje verder. Zo meldt de media de laatste tijd
regelmatig dat er bij examens soms 'te hoge cijfers' worden gegeven.
In de trant van 'laten we van de vijf, maar een zesje maken', als de
scholier maar slaagt. Hoe meer geslaagden per jaar, des te meer geld
voor de school!!

IH1

Binnen open dag, buiten lekker spelen!

Gelukkig is bovenstaande niet van
toepassing op de basisscholen in de
Achterhoek. Natuurlijk wil iedere
basisschool ook zoveel mogelijk leer-
lingen. Maar dat gebeurt hier op een
eerlijke open manier, laten zien hoe
de leermethodiek e.d. er uit ziet, zo-
dat de ouders kunnen kiezen welke
school het best bij zoon- dochterlief
past. Zo vond er bijvoorbeeld vorige
week een open dag plaats bij de Ka-
tholieke basisschool De Vordering aan
het Jebbink in Vorden. Op deze dag

werd de ouders gewezen op de pijlers
van de school: adoptief onderwijs,
coöperatief leren, toepassing kanjer-
training e.d. In de aanloop naar deze
open dag legde directeur Hans van
Ballegoy de drie pijlers uit. Adoptief
onderwijs: Er uithalen wat er in het
kind zit, dat kinderen die meer kun-
nen ook meer 'krijgen'. Maar ook,
middels een goede programmering,
voldoende aandacht voor de minder
goede leerling. Verder het 'coöpera-
tief leren', bepaalde onderwerpen bij

de leerlingen activeren, leerlingen
ook leren om met andere dingen om
te gaan. De derde pijler de 'kanjer-
training' (in het kort ook het sociale
aspect van de kinderen naar boven
halen'). Hans van Ballegoy tijdens de
open dag: 'Ik heb over dit laatste een
mooi voorbeeld. We kregen een tijdje
terug, halverwege het schooljaar een
nieuwe leerling in een klas. Ouders
waren verhuisd. Voor een kind niet
gemakkelijk, nieuwe school, nieuwe
omgeving, nieuwe leerlingen. Prach-
tig om te zien hoe de klasgenootjes
er mee omgingen. Kijk daar is de
kapstok, het toilet is daar, hier is het
kastje om je spullen op te bergen. Ze
namen de nieuwe leerling gelijk op
sleeptouw', heel mooi', zo zegt Hans
van Ballegoy.
Bij het bezoek aan de school op deze
open dag, valt de pers met de neus in
de boter. Eén ouder (Gert Verbeek),
vader van de 4 jarige zoon Mik en de
zesjarige zoon Cas, beiden leerlingen
op De Vordering, in dialoog met Hans
van Ballegoy, directeur van de school.
Gert Verbeek is vol lof over de school
en zegt daarover: 'Mijn echtgenote
Rianne zat in haar jeugd op school
Het Hoge, ik zelf op de openbare
basisschool in Vorden. En toch gaan
onze kinderen hier naar school De
Vordering. Door allerlei positieve in-
formatie over deze school, hebben we
destijds zelf ook een kijkje genomen
en hebben we besloten onze kinde-
ren naar deze school te sturen. Niets
ten nadele van de andere plaatselijk
scholen, maar gevoelsmatig.
We hebben regelmatig overleg met
de school over onze kinderen. Ouders
moeten ook zeer alert zijn over het
gedrag van hun kinderen. Kunnen ze
goed meekomen, is er iets wat hen
dwars zit ? Dat kun je als ouders ook
zien aan de manier waarop de kin-
deren zich thuis gedragen. Dan mag

je ook best kritische vragen aan de
leerkrachten stellen', zo vindt Gert
Verkeek. Directeur Hans van Balle-
goy knikt begrijpend en is het met de
zienswijze van 'ouder 'Gert Verbeek
roerend eens. Zegt hij: 'Wij doen
als school ons uiterste best om de
kinderen die dingen bij te brengen,
waarvan wij denken dat het goed is
voor de leerling. Alles is gebaseerd
op vertrouwen. Wij vragen bij onze
manier van onderwijs geven ook de
hulp van de ouders. Zij moeten kri-
tisch zijn, dat houdt ouders en school
scherp', zo zegt Hans van Ballegoy.
Hij is tevreden over het bezoek dat
ouders deze morgen aan de school
gebracht hebben. Veelal ouders die,
wat het nieuwe schooljaar betreft, op
zoek zijn naar de juiste school voor
hun kind.
'Wij hebben ze een rondleiding gege-
ven. Men kon zomaar een klas bin-
nen stappen, waar leerkrachten op
deze open dag 'gewoon ' les gaven.
We leggen de ouders onze werkwijze
uit, alsmede de relatie leerkracht -
leerling. De meeste ouders die hier

kwamen, hebben 'iets' gehoord over
onze school en wilden zich persoon-
lijk op de hoogte stellen. Bovendien
stelden zij ons vragen, over wat zij za-
gen en daar zijn we uiteraard zeer blij
mee', zo zegt Hans van Ballegoy. In-
tussen vertelde Gert Verbeek dat hij
zich momenteel ontzettend kwaad
maakt over onze overheid, over de
wijze waarop de overheid omspringt
met het onderwijs in Nederland.
'En maar bezuinigen en maar bezui-
nigen, laten ze toch zo snel mogelijk
de defensie afschaffen en meer geld
in het onderwijs stoppen', zo zegt hij
verbeten. Zelf voelt Gert zich ook als
een vis in het water op de school van
zijn beide zonen. 'Wij worden als ou-
ders bij veel dingen betrokken. Per-
soonlijk vind ik het fijn om ook als
ouder een steentje te kunnen bijdra-
gen. Af en toe helpen om de kinderen
een beetje techniek bij te brengen.
Mijn vrouw Rianne heeft onlangs
nog geholpen met wat schilderwerk.
Gewoon heerlijk dat je als ouders in
de school van je kinderen wat kunt
doen', zo zegt Gert.
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Oudheidkundige vereniging "Oud Vorden" Weevers Grafimedia

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

Blikseminslag in eik
op Hengeloseweg.



Gymvereragmg Sparta herpakt zich

Wenneke Zweverink:
'Nu nog een nieuwe voorzitter'

Thema 'zitten' centraal bij
sensire servicehuis
Vorden - De Sensire thuiszorgwin-
kels besteden in april extra aan-
dacht aan comfortabel wonen en
leven. In dit kader is er op woens-
dag 11 april a.s. een ZIT-dag.

De ZIT-dag duurt van 10.00 tot 16.00
uur en vindt plaats in het Servicehuis
aan de Dorpsstraat 7 in Vorden. Be
zoekers van het Servicehuis kunnen

die dag proef zitten op een keur aan
comfort- en sta-op fauteuils, demon-
straties bijwonen en zich uitgebreid
laten voorlichten. Aanmelden is niet
nodig. Voor meer informatie kan
contact worden opgenomen met de
klantenservice van de thuiszorgwin-
kel op telefoonnummer 0314-357419
of e-mail: thuiszorgwinkel.klanten-
service@sensire.nl

Dash vecht zich naar
een overwinning

Wenneke Zweverink en huidig wedstrijdsecretaris Anita Berendsen

Vorden - Bij het scheiden van de markt (ze is vrij recent gestopt als
voorzitter van de gymnastiekvereniging Sparta) toch nog een glimlach
op het gelaat van Wenneke Zweverink. Aan een tijd van onzekerheid
is een eind gekomen, want het laatste halfjaar is Wenneke niet in de
koude kleren gaan zitten.

Sparta kampte niet alleen met be-
stuursproblemen, maar ook met het
feit dat Gerrie Kappert had aangekon-
digd dit voorjaar als leidster bij Sparta
te willen stoppen. Wenneke Zweve-
rink: 'Dat baarde mij grote zorgen,
geen voldoende bestuursleden meer
en geen opvolgster voor Gerrie Kap-
pert te kunnen vinden. Het voortbe-
staan van Sparta kwam daardoor aan
een zijden draadje te hangen! Het ge-
volg van dit alles, onzekerheid bij de
ouders van de gymnasten. Wat gaat
er straks allemaal met de vereniging
gebeuren? Wij hebben er als bestuur
alles aan gedaan om een oplossing te
vinden. Veel telefoontjes gepleegd,
contact opgenomen met omliggende
verenigingen met de vraag of zij nog
iemand wisten die als leider/leidster
bij ons aan de slag wilde. Ook hebben
wij bij wedstrijden in de regio flyers
uitgedeeld. Ik heb er werkelijk frus-
traties aan overgehouden', zo zegt
Wenneke.
Een gymnastiekvereniging als Sparta
die in 1923 werd opgericht kon toch
niet zomaar uit de Vordense samen-
leving verdwijnen? Wenneke: 'Wat
wel heel erg vervelend was, het aan-
tal jeugdleden liep met de helft te-
rug. Doordat in Vorden de verhalen

de ronde deden dat het niet zo goed
meer ging met Sparta, kozen een aan-
tal kinderen voor een andere sport of
gingen zij elders turnen. Gelukkig
hebben we toch een leidster gevon-
den, de 21 jarige Gerdien Robbertsen.
We hadden haar al eens eerder bena-
derd, maar toen was ze voorlopig niet
beschikbaar. Gerdien heeft de oplei-
ding CALO gedaan en mag ze thans
lichamelijk onderwijs geven.
Ze zou eerst voor een halfjaar naar
Indonesië gaan, echter vanwege fami-
lieomstandigheden ging die trip niet
door en gaf Gerdien te kennen, dat
ze wel bij ons aan de slag wilde. Het
bestuur van Sparta uiteraard dolblij.
Inmiddels is zij vol enthousiasme be-
gonnen en geeft ze op de woensdag
les aan vijf jeugdgroepen, een dames-
groep van 30 plussers en één van 60
plussers. Sparta heeft al lang geen
jongensgroep meer. Die gaan liever
voetballen', zo zegt Wenneke Zweve-
rink. Nu het punt leiding is opgelost
durft Sparta weer aan de toekomst
te denken. Wat dat betreft toch een
optimistische Wenneke Zweverink.
'Het bestuur zou bijvoorbeeld een in-
stuif kunnen houden, in de trant van
'kom eens bij Sparta kijken'. Wellicht
levert dat nieuwe leden op', zo zegt

ze. Het tekort aan bestuursleden bij
Spaita lijkt binnenkort ook opgelost.
Wenneke: 'Omdat mijn kinderen
thans niet meer op gym zitten, heb
ik een poos geleden reeds aangege-
ven te willen stoppen. Ik ben zes jaar
bestuurslid geweest, waarvan drie
jaar voorzitter. Ik blijf overigens wel
de website van Spaita bijhouden', zo
zegt ze. Inmiddels zijn vier van de
vijf vacatures ingevuld: Mette Dek-
huijzen secretaris, Sabine Wilgenhof
penningmeester, Anita Berendsen
wedstrijdsecretaris en Hennie Wa-
genvoort. Sparta is thans nog naarstig
op zoek naar een voorzitter. Wordt
die gevonden dan lijkt alles weer op
de rails te staan en wordt het leden-
tal (thans circa 100) hopelijk naar 120
leden opgeschroefd.
Wenneke Zweverink tot slot: 'We
hebben in het verleden ook een paar
maal bekeken of er wellicht met om-
liggende verenigingen samengewerkt
zou kunnen worden. Of fuseren om
zo, mede gezien het financiële aspect,
samen sterker te worden. Tot dusver
is dat niet gelukt, misschien heeft het
nieuwe bestuur meer succes.', zo zegt
ze. Over een paar maanden is Spaita
op een andere wijze 'hot news'. Dan
wordt met behulp van vele vrijwil-
ligers de wandelvierdaagse georga-
niseerd. Dat doet Sparta met een
deelnemersveld van 600 tot 700 wan-
delaars al een halve eeuw. Volgens
de Vordense gemeenschap moet dat
vooral zo blijven!

Reuni — Vorden 2-1

Vorden verliest een punt
Borculo - Hoewel Vorden minimaal een punt had verdiend, ging het
met lege handen huiswaarts. In de eerste helft was Vorden de boven-
liggende partij, maar in de tweede helft moest het haar meerdere er-
kennen in Reuni, die de 0-1 achterstand omhoog in de eindstand 2-1.

Bij beide doelpunten van Reuni zag
het er in verdedigend opzicht niet
goed uit. Doelman Verstege, nog ac-
tief in de A-jeugd, keepte een goede
wedstrijd en verdient een compli-
ment, evenals jeugdspeler Wiebe
de Jong, die op het middenveld veel
werk verzette.
Vorden was vanaf het begin de aan-
vallende partij, maar het creëerde
zich geen echte uitgespeelde kansen.
Reuni kwam zelden voor het Vor-
dense doel, want de achterhoede van
Vorden met de kopsterke Stefan Eg-
gink stond haar mannetje.
Dennis Wentink verraste met een af-

standsschot de doelman van Reuni,
echter die kon nog met een uiterste
krachtsinspanning de bal tot corner
verwerken.
In de 30e minuut stond Frank Hid-
dink voor een muur aan verdedigers,
doch met een fraai hakje bereikte hij
Wiebe de Jong, die op zijn beurt de
vrijstaande Bolink aanspeelde, die de
bal bekeken binnenschoot 0-1. Een
doelpunt uit het boekje zo pleegt
men dat te zeggen. Vorden had nog
kans op meer, maar de stand veran-
derde niet tot aan de rust.
De tweede helft gaf een compleet an-
der spelbeeld te zien. Het was Reuni,

die druk zette vooral via de vleugels.
Bij Vorden ging de passing van de eer-
ste helft over in het wegwerken van
de bal in de tweede helft. De spitsen
van Vorden hadden het moeilijk met
de overwegend hoge ballen die zij
kregen aangespeeld.
In de 75e minuut profiteerde Reuni
optimaal van een dekkingsfoüt en de
Vordense doelman was kansloos 1-1.
Vijf minuten voor tijd werd via een.
vrije trap de spits van Reuni niets in
de weg gelegd en hij kon de bal over
doelman Verstege binnenwerken.
2-1. In de laatste minuten speelde
Vorden alles of niets, maar de verde-
digingsmuur van Reuni was niet te
slechten.

Vorden verloor minimaal een punt in
Borculo.

Dominique van Aken slaat de bal langs het blok van Langhenkel Orion

Vorden - Zaterdag 31 maart stond er voor Dash weer een thuiswed-
strijd op het programma. De wedstrijd werd gespeeld tegen Lang-
henkel Orion. Vandaag misten de dames uit Vorden twee speelsters:
midspeelster Maike van Mourik en libero Marije Heijink. Zij werden
vervangen door Maaike Nijbroek en de libero van Dash dames 2, Die-
wertje Dijkman-Pelgrum.

Dash had al eerder tegen dit team ge
speeld, deze wedstrijd werd toen na
een 2-0 voorsprong met 3-2 gewon-
nen door de Doetinchemmers. Reden
genoeg voor Dash om revanche te ne-
men.
De eerste set begon moeizaam aan de
kant van Vorden. Er werd gespannen
gespeeld.
De servicedruk lag niet hoog, waar-
door Orion het eigen spel kon spelen.
Daarnaast werd de blokkering niet
goed gezet. Hierdoor kwamen ook de
passes niet aan het net bij de spelver-
deelster. De dames uit Vorden kwa-
men al snel op een grote achterstand.
Helaas wist Dash het eigen spel niet
op te pakken. De set ging met 10-25
verloren.
In de tweede set moest Dash het ei-
gen spel herpakken. Zo geschiedde.
De dames wisten weer servicedruk te
leveren aan de kant van Doetinchem.
Orion had zichtbaar moeite met de
service en kon hierdoor niet hetzelfde
niveau behalen als in de eerste set. Te-
vens werd het blok aan Vordense kant
beter gezet. De eigen concentratie en
het goede spel werd opgepakt. De pas-
ses kwamen nu veelal goed aan het
net. Hierdoor werden er mooie punten
gescoord en kwamen de Vordenaren
op een voorsprong. Dit niveau wisten
ze vast te houden en de set werd dan
ook gewonnen met 25-21.
Het was voor de dames uit het acht-

kastelendorp belangrijk om dit spel
vast te houden in de derde set. We-
derom werd er goed servicedruk ge-
leverd. Dominique van Aken wist en-
kele mooie punten te scoren met haar
service. Opnieuw kwam Orion onder
druk te staan. De dames uit Vorden
voelden daarentegen geen druk. De
toeters en bellen van de supporters
van Orion mochten niet baten: de
set werd overtuigend gewonnen met
25-17. Om revanche te kunnen ne-
men op de Doetinchemmers, was het
noodzaak om deze vierde set te win-
nen. Opnieuw begon Dash gefocust
aan de set. Maar Orion was niet van
plan om deze set zomaar weg te ge-
ven. Er werd dan ook aan beide kan-
ten gevochten voor de punten. Het
werd nog erg spannend, want beide
teams stonden vaak op een gelijkspel.
Opnieuw wisten de Vordenaren goed
hun eigen spel te blijven spelen. En na
het stuivertje wisselen tot de 20 trok
Orion aan het kortste eind en Dash
won de set met 25-21.
Na deze verdiende 3-1 overwinning,
kan Dash weer met een positief ge-
voel vooruit kijken naar de volgende
wedstrijd. Zaterdag 7 april spelen ze
een inhaalwedstrijd op eigen grond.
Deze wedstrijd zal gespeeld worden
tegen Pegasus. De wedstrijd zal om
13.30 plaatsvinden. Er wordt gehoopt
op een mooie wedstrijd met veel sup-
port!

Paaseieren zoeken muziek-
vereniging Concordia
Vorden - De activiteitencom-
missie van de muziekvereniging
Concordia organiseerde afge-
lopen zaterdag een wedstrijd
'paaseieren zoeken'.

Als locatie was Camping de Gold-
berg gekozen. Het bos van de cam-
ping was de ideale plaats voor de

paashaas. Een flinke groep jeugdige
leden was aanwezig en hebben zich
goed vermaakt bij het zoeken van
de eieren en bovendien hadden de
speeltoestellen de nodige aantrek-
kingskracht. Het harde zoeken werd
beloond met een warme snack. Moe
en voldaan werd de succesvolle acti-
viteit afgesloten.



Start bouwwerkzaamheden
De Wehme
Vorden - De bouwwerkzaamhe-
den op het Wehmeterrein gaan
van start! Dit voorjaar wordt be-
gonnen met onder andere de ver-
bouw van appartementen naar
verpleeghuisplaatsen. De bouw
van grondgebonden woningen
aan de Pastorieweg wordt uitge-
steld.

HENK MULDER, PROJECTMANA-
GER PRO WONEN ZEGT HIER-
OVER: '
Het terrein aan de Pastorieweg is
bouwrijp. ProWoiien wil hier levens-
loopgeschikte woningen plaatsen. De
ontwikkeling van deze woningen le-
vert helaas vertraging op, waardoor
de start van de bouw uitgesteld moet
worden.

Het ontwerp van de woningen moet
voldoen aan deze uitgangspunten:
• De woningen passen in de groene

omgeving
• De woningen zijn milieubewust en

duurzaam gebouwd
• Er is veel aandacht voor isolatie

waardoor de energievraag tot een
minimum wordt beperkt

• De woningen zijn levensloopge-
schikt. Dat betekent dat alle be-
langrijke vertrekken zonder traplo-
pen te bereiken zijn.

• Het plan moet voor Pro Wonen fi-
nancieel haalbaar zijn.

In december 2011 konden we nog
melden dat we bijna klaar waren met
het ontwerpen van de woningen. He-
laas is de bouw van de woningen fi-
nancieel niet haalbaar.
Door de ruime opzet van een relatief
klein project en de gekozen vorm van
de woningen zijn de investeringen te
hoog geworden. Daarom kunnen we
met het huidige ontwerp niet meer
doorgaan. We weten nu wel waar
de financiële knelpunten zitten en
nemen deze samen met de overige
bestaande uitgangspunten mee voor
een nieuw ontwerp.
Voor het nieuwe ontwerp is gekozen
om ook een nieuwe architect te bena-
deren. Zo kunnen we weer met een
frisse blik beginnen. Om de vertra-
ging van de nieuwbouw tot een mini-
mum te beperken, wordt het nieuwe
ontwerp snel aangeleverd. Hoe de
nieuwe planning er uitziet is op dit
moment nog niet goed te zeggen. Er
wordt gekeken of de vertraging in het
ontwerp goed gemaakt kan worden
door de bouw te versnellen. Tot dat
we de schop in de grond kunnen zet-
ten wordt het bouwrijpe terrein aan
de Pastorieweg in april of mei inge-

G E N D A V O R D E

Hendrik Mulder

zaaid met gras. Zodra er nieuws is
over de woningen aan de Pastorieweg
hoort men dat meteen van ons', al-
dus Hendrik Mulder.
De verbouwing van de appartemen-
ten aan De Delle naar verpleeghuis-
appartementen en het aanbrengen
van een brandmeldcentrale in de
overige appartementen gaan gewoon
door. Hiervoor zijn inmiddels veel
(voorbereidende) werkzaamheden
uitgevoerd.
Hendrik Mulder: 'In 38 bestaande ap-
partementen worden voorzieningen
aangebracht waardoor ook lichte
24-uurs zorg mogelijk is. Het betreft
het aanleggen van een uitgebreide
brandmeldcentrale en het vernieu-
wen van de zorgalarmering. Met na-
me voor de brandmeldcentrale was
veel voorbereidend onderzoek nodig.
Bijvoorbeeld onderzoek ter plaatse
naar mogelijkheden om hier een
brandmeldinstallatie in te bouwen.
Vervolgens het maken ontwerpteke-
ningen en overleg met brandweer en
gemeente. Het definitief maken van
tekeningen en een officieel document
maken voor goedkeuring van de aan-
leg van een brandmeldsysteem. En
tot slot het opvragen van een offerte
bij installateur. De werkzaamheden
starten in mei. De betreffende bewo-
ners krijgen een brief met aanvul-
lende gegevens hierover'.
En, zo vervolgt Hendrik Mulder: 'De
verbouw appartementen voor PG-
zorg zijn al vrijgemaakt, de bewoners
zijn verhuisd. Ook hebben we een
bouwteam samengesteld. Hier maken
de architect, installatieadviseur, aan-

nemer, installateur en Sensire deel
van uit. Er is een onderzoek gedaan
naar de installatie ter plaatse. Daarna
hebben we een keuze gemaakt voor
de verwarming en de luchtbehande-
lingsinstallatie. Ook een bouwkundig
onderzoek hebben we inmiddels af-
gerond. We hebben plafonds, schach-
ten, kanalen en wandgedeelten los-
gehaald. Het loshalen van plafonds
en wandgedeelten kon uiteraard pas
nadat de bewoners waren verhuisd.
Vervolgens hebben we de technische
en financiële mogelijkheden van
warmte isolerende maatregelen on-
derzocht. Op basis van alle informa-
tie is een ontwerp gemaakt voor de
installatie, die we hebben besproken
met het bouwteam. Het ontwerp is
wat aangepast en daarna definitief
gemaakt. U begrijpt hieruit dat dit
onderzoek de nodige tijd heeft ge-
kost. Binnenkort wordt de bouwaan-
vraag ingediend. Zodra deze is goed-
gekeurd, kunnen we (vanaf mei) aan
de slag.

Voor het slopen van de entree heb-
ben we eerst de bouwtekeningen
uit het archief van de gemeente op-
gezocht. Ook hebben we onderzoek
gedaan of de sloop van de entree wel
mogelijk was en hebben we gekeken
of er asbest aanwezig is. De sloopaan-
vraag is ingediend en het wachten is
nu op een vergunning. Naar verwach-
ting kunnen we eind april- begin mei
starten met de sloop. Er wordt een tij-
delijke entree gemaakt via de zijdeur
van de recreatiezaal', aldus Hendrik
Mulder.

Play in Concordia
Vorden - Vorige week zaterdag
werd in het Dorpscentrum de
jaarlijkse play-in gehouden voor
alle leerlingen van muziekvereni-
ging Concordia. Het leerlingen
orkest, aangevuld met een aantal
ervaren muzikanten, begon eerst
onder leiding van dirigent Berjan
Morsink met de repetities.

De leerling slagwerkers en de blokflui-
ters repeteerden elders in het gebouw
voor hun korte optreden. Er werd
door het orkest in twee blokken hard
gewerkt aan een programma dat uit-
gevoerd werd voor een publiek met
veel familie. Tinie Barink, jeugd coör-
dinator, verwelkomde de aanwezigen.
Buiten een optreden van de slagwer-
kers, blokfluiters en het orkest waren
er ook een aantal spetterende solo op-
tredens. Het leerlingen orkest beet het
spits af en begon met twee leuke en
gevarieerde nummers. Dirigent Ber-
jan Morsink kondigde de stukken aan
en gaf kort uitleg over het nummer
en de inhoud ervan. Daarna waren de
blokfluiters aan de beurt. Onder lei-
dingvan Karolien Huetink speelden ze
begeleid met CD een paar korte stuk-
jes en dat terwijl ze pas in september
begonnen zijn met de lessen. Daarna
speelden ze gezamenlijk een nummer
met het leerlingen orkest. De slagwerk-

groep onderleiding van Mike de Geest
bracht een mooi ritmisch nummer op
onder andere conga en bongo's. Robin
Oonk liet de aanwezigen middels een
drumsolo horen wat je als slagwerker
op de muziekschool zoal leert. Vier
dames die les hebben op saxofoon en
klarinet speelden onder andere het
nummer met de vreemde titel 'Haai-
envinnensoep', het samenspel klonk
perfect. Leila en Vera speelden op res-
pectievelijk klarinet en saxofoon het

bekende nummer van Adele, Chasing
Pavements. Het leerlingen orkest sloot
het programma af. Deze middag bleek
dat je met hard werken en oefenen
veel kunt bereiken. Toch was het ook
een gezellige middag, muziek maken
doe je natuurlijk ook voor de ontspan-
ning. Aan het applaus te horen genoot
het publiek met volle teugen van al dit
aanstormend talent.
Voor meer informatie over de oplei-
dingen www.concordiavorden.nl

N
IEDERE DAG
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

• Sjoelen, kaarten, rummikub iedere
maandag- en woensdag vanaf 14.00
uur in het Dorpscentrum. Opgave
bij Stichting Welzijn Vorden.

• Koersbal dinsdag van 11.00 tot
12.00 uur in het Dorpscentrum. Op-
gave bij Stichting Welzijn Vorden.

• Stijldansen iedere woensdag van
14.00 tot 16.30 uur in het Dorps-
centrum. 25 april is er geen dan-
sen. Opgave bij Stichting Welzijn
Vorden.

APRIL
4 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme.
5 Bejaardenkring in het "Stampertje"

van 14.15 tot 16.15 uur.

KUNSTAGENDA VORDEN
• Van 6 april t/m 25 mei Beeldende

kunst in ABNAMRO, Vorden, Solo-
tentoonstelling KunstZondagVor-
den deelnemer Galerie De Ezelstal
met werken van kunstenaar Gra-
dus Verhaaf, tijdens reguliere ope-
ningstijden.
6 april 20.30 u. TOM zangeres As-
trid Volckerick en gitarist Sierk An-
dela met jazz/American Songbook
& Ton Knevel met Sinatra-repertoi-
re: www.tom-vorden.nl
6 april hele dag kunst beleven in
Vorden op 'Vrijdag uit de Kunst':
www.vrijdaguitdekunst.nl
15 april 15.00 u. TOM 'Zwervers
in de Nacht' Gery Groot Zwaaftink
met Rob Heuvelink, Denis Weelink
en Fons Rouwhorst: www.tom-vor-
den.nl
tot eind april foyer TOM, Dick van
Welzen met olieverfschilderijen, ge-
opend tijdens voorstellingen: www.
tom-vorden.nl
tot eind april galerij Amare, Andrea
van der Werff met bewerkte foto-
grafieën, geopend 6 april en op af-
spraak. In de tuin beelden van An-
neliese Melens. www.amare-galerij.
nl
t/m eind mei Beeldende kunst in
openbare ruimte in Centrum Vor-
den, Monumentale objecten van
Floris Brasser.

Lezing Beeld en Poëzie
Vorden - Op uitnodiging van Cul-
tuurfonds Vorden komt drs.Ton
Luijten een lezing geven in de
bibliotheek van Vorden op dins-
dag 10 april, om 20.00 uur. Ton
Luijten is neerlandicus, dichter
(voormalig stadsdichter van Zut-
phen) en publicist met o.a. een
wekelijkse column in de Stentor.
In deze presentatie geeft hij aan
de hand van op groot scherm ge-
toonde kunstwerken een toelich-
ting op de samenhang tussen po-
ëzie en beeldende kunst.

De kunstwerken, schilderijen en
beelden, die getoond worden zijn af-
komstig van verschillende kunststro-
mingen zowel klassiek als modern en

hebben de dichters geïnspireerd tot
het maken van hun gedichten. De ge-
dichten zijn van bekende Nederland-
se dichters en worden voorgedragen
door Mathilde Roosen uit Zutphen.

LAATSTE?
Misschien is het de laatste lezing die
nog in de huidige bibliotheek gehouden
kan worden.voordat de slopershamer
er tegenaan gaat. In de toegangsprijs is
een kopje thee of koffie begrepen.
U kunt zich aanmelden bij de biblio-
theek of via de site van Cultuurfonds
Vorden; www.cultuurfondsvorden.nl

Er zijn maximaal 50 plaatsen beschik-
baar voor deze interessante avond,
dus snel aanmelden is verstandig.

Tennissers weer actief op
Vordens Tennis Park
Vorden - Het Vordens Tennis
Park is weer klaar voor de nieu-
we competitie! Met de hulp van
veel vrijwilligers is het park aan-
gepakt en het ligt er nu weer
schitterend bij. Er staan nieuwe
windvangers om de banen en het
terras is vernieuwd en uitgebreid
met zitelementen rondom de lin-
deboom. Vanuit de gezellige kan-
tine heb je nu een weids uitzicht
over alle banen.

COMPETITIE
Begin april worden de eerste competi-
tiewedstrijden gespeeld in de diverse
categorieën. De jongste jeugd speelt
op minibanen, dan volgen de 3A spe-
lersop een verkleinde baan.

Er zijn jeugd- dames- en herenteams
ingeschreven voor de nieuwe com-
petitie. Deze wedstrijden zijn toegan-
kelijk voor publiek.

INSTUIF
De leden van VTP kunnen gebruik ma-
ken van de 6 kunstgras banen wanneer
zij dat maar willen. Voor de recreanten
zijn er daarnaast veel mogelijkheden
om tegenstanders te ontmoeten bij de
instuifmomenten. Dat zijn er momen-
teel veel. Voor volwassenen op maan-
dagmiddag en maandagavond, op
woensdagmorgen en vrijdagmorgen.
Voor de jeugd wordt op vrijdagavond
een instuif georganiseerd. De trainer
van de jeugd is dan aanwezig.

LESSEN
Voor tennissers die hun vaardigheden
willen uitbreiden is er gelegenheid
om lessen te nemen. Hiervoor kun-
nen afspraken gemaakt worden met
de leraar, Reinier Molendijk. Vorig
seizoen zijn verschillende teams in
hun afdeling kampioen geworden en
de verwachtingen zijn ook nu weer
hoog gespannen.

Klootschiettoernooi
Vorden - Zondag 15 april wordt
in buurtschap de Wildenborch
(tussen Vorden en Lochem) het
jaarlijkse klootschiet- toernooi
gehouden.

Vorig jaar hebben vele verenigingen
kunnen genieten van de schitterende
omgeving van de Wildenborch. Ook
dit jaar kan er weer een rondje van
4,5 km geschoten worden. Deelne-
mers kunnen zich inschrijven als

team in de volgende klassen: dames,
heren en gemengde klasse. Alle soor-
ten kloten zijn toegestaan. Na afloop
van het rondje klootschieten wordt
er een verloting gehouden met 100%
kans op een prijs(je).
Het toernooi gaat om 13.00 uur van
start vanaf de Kapel aan de Kapelweg
1.Teams kunnen zich opgegeven bij
Jacques van Hooijdonk tel. 06-4609
2849 of vóór de start vanaf 12.30 uur
in de Kapel.



Fantastische opbrengst sponsorloop RTVers presteren goed
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Vorden - Water en Kenia... daar draaide het de afgelopen weken om in
groep 7 - 8 van basisschool 'De Vordering'. Het project begon met een
brief van een reisbureau. Hierin werd de klas gevraagd om een reisgids
te maken over Kenia. Onder begeleiding van stagiaire juf Nanda be-
dachten zij onderzoeksvragen en gingen op onderzoek uit om zo veel
mogelijk informatie over Kenia te verkrijgen.

Ook werd er een gastles gegeven door
een medewerkster van stichting Si-
mavi. Zij sprak met de leerlingen en
liet voorbeelden zien van water in Ne-
derland en water in ontwikkelings-
landen zoals Kenia. Het verschil was
overduidelijk en de leerlingen waren
onder de indruk van de leefomstan-
digheden daar en wilden graag een
inspanning leveren om deze situatie
te helpen verbeteren. Dit deden zij in
de vorm van de sponsorloop 'wande-
len voor water'. De leerlingen had-
den ouders, opa's, oma's, buren etc.

gevraagd om hen te sponsoren voor
het lopen van zes kilometer met zes
liter water. En, aan dat verzoek werd
veelvuldig gehoor gegeven!
Onder het genot van een heerlijk
voorjaarszonnetje, werd op maandag-
middag 26 maart jl. de bijbehorende
felgekleurde blauwe rugzak met zes
liter water in flessen op de nug gehe-
sen en werd begonnen aan de wan-
deltocht. Het werd een tocht waarbij
zij enigszins konden ervaren hoe de
kinderen in ontwikkelingslanden dit
beleven. Af en toe werd de zes liter

water door sommigen op het hoofd
gezet zoals zij dit gezien hadden in
het informatiefilmpje, dit bleek zeker
niet mee te vallen. Aan het einde van
de tocht werden de kinderen door juf
Lenneke getrakteerd op een ijsje! En,
wat helemaal fantastisch was, was de
totale opbrengst van € 771,72!!! Om
het project helemaal goed af te slui-
ten hielden de leerlingen een presen-
tatie over Kenia en overhandigden zij
de zelf ontwikkelde reisgids aan een
"medewerkster" van een reisbureau.

Leerlingen én uiteraard alle sponso-
ren: heel hartelijk dank! Foto's van
deze sponsorloop, en andere activitei-
ten die dit schooljaar hebben plaats-
gevonden, kunt u bekijken op www.
devordering.nl Ook vind u hier aller-
hande informatie over de school.

Dames Socii zoeken dames

Wichmond - Eind februari zijn een aantal dames bij de club Sociï be-
gonnen met trainen. Met het idee om een dames team op te richten.
De leden van de club zijn erg positief en met zijn allen hebben we ons
volledig in gezet om dit te realiseren.

Al snel klopte er een paar dames aan
en gingen fanatiek iedere week trai-
nen. De sfeer is perfect, de meiden
doen goed hun best en de trainers
hebben het erg na hun zin. week na

week kwamen er weer nieuwe dames
bij. Maar het zijn er nog niet genoeg.
Ben je sportief, fanatiek, 16 jaar of
ouder en hou je wel een beetje van
voetbal? Dan zoeken wij jou. Ook al

heb je nog nooit een bal aangeraakt,
je bent van harte welkom. Momen-
teel trainen we op maandag avond
om 8 uur op de sportvelden van Sociï
in Wichmond. Kom gerust een keer
kijken of meedoen. Heb je eventueel
nog vragen? Dan kun je deze stellen
via damesteamsocii@hotmail.com of
neem gerust contact op met Barny
Visser, 06- 20388773.

Nu het wegseizoen al weer een
tijdje bezig is hebben verschillen-
de renners van de RTV Vierakker
/ Wichmond al weer kort gereden
in de verschillende wedstrijden,
Rens te Stroet een topper op de
weg was al winnaar van de open
klassieker de Houtse Linies ook
reed hij vorige weekend in Duits-
land naar een 4e plaats in een
klassieker hij kwam enkele cen-
timeters te kort voor het erescha-
vot.

Afgelopen zondag reed hij naar een
21e plaats in de open klassieker de
glazenstad winnaar werd daar Jef
Vermeulen. Ook de mannen van het
Kanjers voor Kanjers team een com-
binatieteam van Achterhoek wieler-
clubs met daarin drie RTVers Martijn
Versteege, Felix Wolbert en Simon
Bargeman rijden wekelijks als team
hun klassiekers ze doen vooral in de
clubcompetitie goed met de eersten
mee, in deze competitie staan de Kan-
jers momenteel als 4e in het klasse
ment. Op zaterdag 31 Maart was er
in het ARX theater in Wolfersveen
de ploegenvoorstelling van de Kan-

jers voor Kanjers team alles zag er
gelikt uit, van volgauto tot fiets en
ook de nieuw kleuren in de wieler-
kleding was erg verfrissend, aan het
materiaal kan het dan ook niet meer
liggen enkel aan de coureurs zelf.
Ook de Masters reden de afgelopen
weken de diverse voorjaarswedstrij-
den Peter Makkink en Rudi Peters
eindigden veelal bij de eersten Peter
werd in het overall klassement 8e en
Rudi 7e, ook reed" Rudi Peters afgelo-
pen zondag een master wedstrijd in
Eibergen hij reed daar naar een 4e
plaats er ontstond in deze wedstrijd
al snel een kopgroep deze bleven de
gehele wedstrijd vooruit winnaar was
Freddy Keiler uit Deventer.
Jan Weevers reed met Bart Brentjens
een mountainbike etappecours in
Afrika voor het Word Bicycle Relief
de Cape Ipic een ATB wedstrijd die je
rijd als koppel zij reden gezamenlijk
naar twee etappe overwinningen en
uiteindelijk waren deze twee toppers
ook de winnaar van het eindklasse-
ment. Voor de komende paasdagen
staan er weer diverse wedstrijden
op het programma voor de RTV ren-
ners.

Jaarlijkse ledenvergadering Volkstuinvereniging

Grote opkomst
Vorden - Op 20 maart 2012 j.L
heeft de Volkstuinvereniging
Vorden de jaarlijkse ledenverga-
dering gehouden in het Dorps-
centrum. De opkomst was, voor
een kleine vereniging erg hoog.

De Volkstuinvereniging aan de Vor-
dense beek heeft momenteel 45
actieve leden. Het is een gemengd
gezelschap van jong tot oud die al-
lemaal het tuinieren als gemeen-
schappelijke hobby hebben.
Veel tuinleden zijn al weer begon-
nen met hun volkstuin voor te be-
reiden op een groeizaam jaar. Er
wordt volop gespit en al heel voor-

zichtig wat groenten gezaaid die te-
gen de nachtvorst kunnen. Tuinie-
ren werkt erg ontspannend en eigen
opgekweekte groenten bereiden en
nuttigen smaakt bovendien nog ex-
tra lekker ook. Wat is er verser dan
's middags een krop sla van het land
halen en dit 's avonds bij het avond-
eten opeten. Half juni 2012 wil de
Volkstuinvereniging 'Open Tuinen'
houden om belangstellenden een
kijkje in het Volkstuinencomplex
te laten nemen.Bent u nu al geïnte-
resseerd om ook te gaan tuinieren,
neem dan contact op met het secre-
tariaat, tel.( 0575) 553982 of
volkstuinvorden@gmail.com

Dash
UITSLAGEN DASH WEEK 13
Dash DS l Langhenkel Orion DS l 3-1
WIVOC HS l Dash HS l 3-1
Dash DS 2 Grol DS l 4-0
Dash DS 6 Smash '68-SCM DS 4 0^1
Volga DS 2 Dash DS 3 1-3
Volga HS 4 Dash HS 3 0-4
Dash MB l Tornado Laren MB l 3-2
Dash MC l Yarden Havoc MC 2 1-3
WIK Steenderen MB l Dash MB 2 1-3
Kerkemeijer Gem. MI 3 Dash MI 4 2-6
Dash MI 5 Boemerang MI 4 2-6
WSV MI 4 Dash MI l 8-2
WSV MI 6 Dash MI 3 2-8
Dash HY l Heeten Sportief HY 3 3-0
Dash DY 2 Klarenbeek DY 3 2-1

Dash DS 4 Langhenkel O. DS 4 4-0

Programma dash week 14 2012
2012-04-07 11:30 Dash MI 3 Dash MI
2 't Jebbink, Vorden
2012-04-07 12:00 Tornado Laren MI 2
Dash MI l Braninkhal, Laren Gld
2012-04-07 13:30 WIK Steenderen DS
2 Dash DS 3 het Hooge Wessel, Steen-
deren
2012-04-07 13:30! Dash DS l Pegasus
DS l 't Jebbink, Vorden
2012-04-07 16:00 ROHDA DS l Dash
DS 5 Burg. Habeshal, Tolkamer
2012-04-07 16:00 SV Loil HS l Dash
HS 2 de Zomp, Didam

Gevuld ei

Advoeaateake

Vlaai van de week:

Paasvlaai

€ 2,95

€ 3,75

€ 7,75

Vrijdag en zaterdag

Duitse harde broodjes
5 voor € 1,00

Dorpsstraat 11 Vorden telefoon 551373



Basisschool 'De Vordering

Verder zonder juf

Vorden - Achttien jaar geleden begon juf Gabriëlle op basisschool 'De
Vordering' als kleuterleerkracht. Ze zag 'haar' eerste klas kinderen
groot worden en doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. En, zo
ging het vele jaren.

Nagenoeg alle leerlingen die op 'De
Vordering' hebben gezeten of nu.nog
zitten, hebben één of soms meerdere
jaren juf Gabriëlle gehad. Was het
niet bij de kleuters dan wel in één
van de midden- of bovenbouwklassen
waar zij ook haar 'mannetje' stond.
Kortom een veelzijdig leerkracht, ge-
liefd bij kinderen, ouders en team.
Allen vonden het erg jammer dat juf
Gabriëlle besloot een baan te accepte-
ren in haar woonplaats Doetinchem.
Dat zij niet zomaar kon vertrekken

was overduidelijk.
Vrijdagmorgen 30 maart jl. stond
dan ook geheel in het teken van haar
afscheid. Alle leerlingen tezamen
vormden een mooie erehaag toen zij,
en haar man Martijn, op haar laatste
werkdag op school aankwam. Bin-
nengekomen namen zij plaats op,
uiteraard, de ereplaatsen om samen
met alle leerlingen te kijken naar
een fantastische voorstelling van
medewerkers van 'Het Land van Jan
Klaassen'. Daarna brak toch echt het

afscheid nemen aan. Alle groepen
deden een klein optreden, het team
zong een lied en er werden over en
weer cadeaus uitgedeeld. Aan het
einde van de ochtend konden ouders/
verzorgers juf Gabriëlle voor de laat-
ste keer op 'De Vordering' de hand te
schudden.

JUF GABRIËLLE,
JE WAS FANTASTISCH,
BEDANKT VOOR ALLES!
Foto's van deze ochtend, en andere
activiteiten die o.a. dit schooljaar heb-
ben plaatsgevonden, kunt u bekijken
op www.devordering.nl Tevens vind
u hier allerhande informatie over de
school.

Vorden - Afgelopen dinsdag hebben ruim 30 kinderen van Kinderop-
vang Avonturijn op BSO Aquarius in Vorden een workshop bloem-
schikken gevolgd. Twee enthousiaste moeders waren gevraagd om
hier en daar een paar extra handen toe te steken en hun aanwezigheid
was, met zo'n gezellige, enthousiaste groep, erg welkom!

Onder professionele begeleiding van
Rutger Elbrink van Bloemsierkunst
Elbrink uit Vorden hebben de kinde-
ren allemaal een paasstukje gemaakt.
Een bakje met oasis werd gevuld met
verschillende soorten groen en tak-
jes. Daarna werd het geheel nog ver-
fraaid met wat vrolijke bloemen: een
gerbera en fresia's. Eén van de kinde-
ren vroeg zich nog af waar de fresia's

voor "vrezen"... hoe kwamen ze an-
ders aan hun naam? Dat wist Rutger
ook niet, wel dat fresia's erg lekker
ruiken. Ook kuikentjes en eieren ont-
braken in het geheel niet.

Sommige kinderen vonden het een
moeilijk karweitje om een stokje in
het eitje te prikken, maar uiteinde-
lijk is het alle kinderen gelukt en was

een ieder tevreden met zijn of haar
resultaat: een prachtig paasstukje.
Tekeningen of iets anders wat ze op
de BSO maken, gaat meestal in hun
mandje, zodat het aan het eind van
de dag niet vergeten wordt om mee
te nemen. Zo ook de paasbakjes, even
takjes bijbuigen en ze passen
erin! Zo, dan kan mama zien wat ik
vanmiddag hebt gemaakt.

We willen Rutger van Bloemsier-
kunst Elbrink natuurlijk hartelijk
bedanken, want de kinderen van de
BSO hebben een ontzettend leuke en
leerzame middag gehad!

Wervelend optreden
Ugandees kinderkoor
Vorden - De Vordense dorpskerk
zat afgelopen zondag helemaal
vol toen het Ugandese kinderkoor
"Namugongo Children's Choir"
met haar optreden begon.

Het kinderkoor, bestaande uit 30
weeskinderen die allen in het kin-
derdorp Namugongo wonen, bracht
tijdens een ruim anderhalf durend
optreden niet alleen een afwisselend
liedrepertoire ten gehore, maar liet
vooral na de pauze ook verschillende
Afrikaanse dansen zien. De jongens

en meisjes waren gekleed in zeer
fleurige kledij en wisselden tussen de
diverse dansen regelmatig van tenue.
Tijdens opzwepende dansen lieten zij
zien dat zij beschikken over een zeer
goed ritmegevoel.
Het qua leeftijd breed samengestelde
publiek liet haar waardering blijken
door tijdens de pauze ruim € 1800,-
bijeen te brengen voor een nieuw aan
te schaffen keuken in het Ugandese
kinderdorp.
(Meer info over dit kinderdorp vindt
u op www.kinderhulp-afrika.nl).

Meiden CMV niveau 2 en 3
DASH Kampioen!
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Vorden - Afgelopen zaterdag mochten de Vordense volleybalmeiden
van Dash aantreden in Laren voor alweer de laatste wedstrijden van
het seizoen. In totaal hebben zes CMV teams van niveau l, 2 en 3 van
Dash meegespeeld. CMV staat voor Cool Moves Volley, een systeem
voor het leren spelen van volleybal. De leeftijd bij niveau l, 2 en 3 vari-
eert van zes tot elf jaar. Twee teams zijn op de eerste plaats geëindigd
in hun klasse; een team van niveau 2 en een team van niveau 3.

Het team van niveau 2 heeft alle
vier de gespeelde wedstrijden ruim
gewonnen, waardoor zij zich kam-
pioen CMV niveau 2 mag noemen.
Uiteraard werd deze mooie prestatie
samen met de aanwezige ouders en
oma's even goed gevierd in de Larense
kantine. Vervolgens reisde het team
weer af naar Vorden om daar ieder-
een met trots de kampioensschaal te
laten zien. Ook het team van niveau
3 heeft alle wedstrijden gewonnen,
waardoor zij kampioen werden. De

spelers van het team niveau 3 zijn:
Ella Jacobs, Indy Mulder, Britt Groot
Tjooitink, Claartje Hovenkamp, Pien
Hoevers en Mirthe Hulleman. Op de
foto ziet u de speelsters van niveau
2 en de coaches; Voorste rij van links
naar rechts; Zoë Besselink, Kelly
Burghout en Sara Kooien. Middelste
rij van links naar rechts; Beau Drop-
pers, Jasmijn van Gijtenbeek en Julia
Siemes. Achterste rij van links naar
rechts de coaches; Michiel van Gijten-
beek en Mark Droppers.

Wolfersveen l --Ratti l
Ratti dames
Afgelopen zondag vond de aftrap
plaats tegen het bekende Wol-
fersveen: In de geschiedenis werd
al meerdere malen tegen Wol-
fersveen gevoetbald, veelal wed-
strijden die gelijk op gingen en
de punten werden nogal eens ver-
deeld. Ratti keek na tien minuten
al tegen een achterstand aan.

De spits van Wolfersveen had een
vrije schietkans voor het doel en deze
bal werd in eerste instantie goed ge-
red door doelvrouw Gerdien Peppel-
man. In de rebound en schermutse-
lingen die daarop volgde wist Ratti de
bal niet weg te werken en kreeg Wol-
fersveen tot drie maal toe de kans om
de bal simpel in het net te tikken. Uit-
eindelijk lukte dit en zette ze zichzelf
daarmee op voorsprong. 1-0.

De eerste helft liet Ratti zich wegcijfe-
ren door Wolfersveen. Ratti had niet
de passie in het voetbal zoals vorige
week. Tien minuten voor rust werd
een corner resoluut binnengekopt
door de spits van Wolfersveen. 2-0.

Net als in de eerste helft wist Wol-
fersveen weer vrij snel tot scoren te
komen. 3-0. Na een kwartier spelen
wist Ratti eindelijk iets terug te doen.
Mariëlle Klein Brinke schoot de bal
binnen in de korte hoek. 3-1. Hierna
werd de tweede helft pas een echte
wedstrijd. Er verscheen weer vecht-
lust waar het de eerste helft aan
ontbrak. In de 30e minuut werd een
mooie aanval opgezet. Kelly Peters
tikte de bal terug op Mariëlle Klein
Brinke, zij paste de bal breed op Kim
Heuvelink. Met een mooi schot op het
doel werd deze aanval bekroond. 3-2.
Wolfersveen werd zenuwachtig door
de daadkracht van Ratti en een span-
nende slotfase van de wedstrijd was
het gevolg. Ratti bleef nog aanvallen
en aanvallen, maar Wolfersveen kon
opgelucht adem halen toen het eind-
signaal daar was. Ratti bleef staan
met een goed gevoel over de tweede
helft, maar helaas met lege handen.
Paasweekend geen wedstrijd op het
programma. Eerstvolgende wedstrijd
15 april thuis de return tegen Warns-
veldse Boys.
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Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen

Denken aan Weevers Grafimedia is dan een goede gedachte.

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

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

voorjaarssnow 14 en 15 april 2012
van 10.00 tot 1700 uur

Zwarteveenweg 1-b, 7244 RL Barchem

0573-258094

Erik Pardijs
Technische /n#f a/;*</<>*,

ROUWENHORST
BA.RCHEM

" • ' .-• '

• ••-

l: « *»« r N • - ' ."••"'• r
BOS- EN TUINMACHINES

www.rouwenhorst-barchem.nl

Zondag 15 april
van 12.00 tot 17.00 uur

G O L P C L U B 'T Z B L t f i

Varsselseweg 1*5, Hengelo Gld

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

vrijdag 6 april

in het café

Hengelse
Embassy
Zaterdag 7 april

Farmens
from Heil en

Taliband
Zaterdag 7 april

Discotheek
geopend

SlO, School voor Intuïtieve
Ontwikkeling organiseert

in april een workshop
VERANDERING & GROEI.

Vanaf september start weer
de opleiding: PSYCHO-

ENERGETISCH THERAPEUT.
Informatie: 0314-381084

www.siomariamajoor.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

UW

PAASKADO
en1

uw
KORTING
tot wel

Een kadootjc voor u, om er tijdens
de pasen extra goed uit te zien!
Na uw aankoop zoekt u het beste
paasei uit. Zo maakt u kans op
een korting van 10% -15% of 20%

Fashion
Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

feeling
ma. gesloten
di./wo./vr. 09.30 -17.30 uur
don. 09.30 -20.00 uur
za. 09.30 -16.30 uur

Te huur

PAASHAAS-

KOSTUUMS
DS Design Molenkolkweg 33

Steerrderen 0575-452001

Voor de nieuwste ontwikkelingen

nu en in de toekomst.

TOViKSTRAAT f, 7221 LN PAAN r 05 75 - 44 16 77
WWW.WOL.BRINK-MASSELINK.NL

Verbouw Renovatie Onderhoud Nieuwbouw Stalienbouw

Voor al uw:
* binnen- en buitenschilderwerk
* beglazingswerkzaamheden
* bouwkundig onderhoud

v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC, Baak

houtrotreparaties
wandafwerking
en kleuradviezen

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over
aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken
v.d. Heijdenstraat 11 7223 LC Baak
0575-442434 / 06-19373988
www.vanhalschilderwerken.nl

Gegarandeerd de beste onderhouds-
specialisten voor uw huis!

mfo@webdesignidee.nl

Tel. 0575- 465354

Keijenborg

G R O E NS P E C l A L l S T

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

• Goed doordachte ontwerpen

• De aanleg en het onderhoud

• Voor particulieren en zakelijk groen

Al meer dan 30 jaar uw partner in het groen!

Vraagt u eens vrijblijvend informatie en prijs.

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

Website bouw

Webshops

Herontwerp

Sociale media

Onderhoud

Logo's

Uitnodigingen

Visitekaartjes

Briefpapier

Folders

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

j APRIL*

AKTIE

GRATIS

BBER

www. spannevogel. n l
'Vraag naar de «oorwaarden
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Gastvrij Achterhoek - het is hier gemoedelijk is ons motto voor "Winnen met Weevers" in 2012.
Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen
Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek, ledere maand biedt
een 'Bed & Breakfast van de maand' een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus
12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast

arrangement en de nabije omgeving.
Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast
arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende
Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen
aan fiets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts
zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten
worden gelegd. Vaak heefl de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

-
r w»

' \

;̂

'Aa IA, de "&erfeet
i 9

7201 ÖK Zutphen
0575 54r

i.nl
website: www.bnb-aandeberkel.nl

&d. 8 Gndtfoa. VUn de &trke('. Met gastvrijheid als hobby
heten wij u van harte welkom in ons mooie /aitphen en
in ons gezellige Bed & Breakfast aan de Berkel. Om huis ligt
aan de rand van de binnenstad en is een geweldig uitgangspunt
voor liefhebbers van natuur, kunst en cultuur.
Wees welkom om te geniet i vrije ontvangst
en een heerlijk verblijf in één van onze sfeervol ingerichte
gastenkamers met faciliteiten die uw verblijf aangenaam mak;
Onze grote badkamer met ligbad grenst aan het balkon dat in
elk seizoen een geweldig uitzicht biedt over de Berkel en de
Grote Gracht. Uw dag begint met een lekker uitgebreid ontbijt
zodat, u met een blij en goed gevoel op pad gaat.
Voor de aktie "Winnen met Weevers" hebben wij het
volgende arrangement voor u samengesteld; wij bieden u b;
overnachtingen incl. een verwenontbijt a la Elty voor twee
personen en op een door u te kiezen dag koken wij een Ie
drie^ maaltijd voor u. Uiteraard ontvangen
wij u met een welkomstdrankje van het huis.

. Laat u verrassen door uw gastvrouw l\\y en
kom genieten van de schoonheid van

. gewoonheid!

www.weevers.nl Weevers Grafimedia



gemeente Bronckhorst

Jaargang 7
Nr. U. 3 april 20 12

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

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

1 6.30 uur (telefonisch tot 1 7.00 uur).

• Donderdag van 08. 30 tot 19. 30 uur

(telefonisch tot 17. 00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12. 30 uur.

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken.

Wij kunnen u hierbij beter van dienst

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Voorlichting/

communicatie en promotie. Dualisering,

Publiekszaken (dienstverlening),

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,

Financien en belastingen, Afval en milieu,

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie

plattelandsontwikkeling, Recreatie en

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur),

Wegen en groen, Verkeer en vervoer,

Werk en inkomen en Zorg

Wethouder Josephine 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)750384.

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

te l . (0575)750250
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website

www.bronckhorst.nl.

Op deze website vindt u de belangrijkste

informatie over de gemeente.

Nieuws & informatie

Jaarrekening 2011 geeft positief resultaat
Structurele bezuinigingen blijven noodzakelijk
In de Jaarrekening 2011 staat welke
inkomsten de gemeente in 2011 had
en welke uitgaven en investeringen
we hebben gedaan. Ook geeft de
Jaarrekening een overzicht van de
vermogenspositie van de gemeente.
De jaarrekening 2011 sluit met een
voordelig resultaat van afgerond
4 miljoen euro. In de begroting was
al een overschot geraamd van
900.000 euro. Ten opzichte van de
begroting is het resultaat nog ruim
3 miljoen euro voordeliger. "Dat is
een groot verschil", zegt wethouder
Spekschoor van financiën, "maar het
gaat wel om éénmalige meevallers.
Zo kregen we van het rijk een aanvul-
ling op de algemene uitkering (van
741.000 euro), omdat de geactuali-
seerde maatstaven waarop de rijks-
uitkering is gebaseerd, zoals aantal
inwoners jongeren, ouderen etc.,
voor Bronckhorst voordelig uitpakte.
Ook hebben we vacatures binnen de
gemeentelijke organisatie niet inge-
vuld en investeringen uitgesteld,
wat een eenmalige besparing van
794.000 euro opleverde."

Het positieve resultaat van de jaar-
rekening kent twee oorzaken:
• Afhankelijkheid van rijk en

provincie (2,3 miljoen euro)
In de begroting rekenen wij nooit
met inkomsten die misschien ko-
men. Veel van de inkomsten vanuit
het rijk en de provincie worden pas

definitief na besluiten van die over-
heden. Zo was onze aanvraag om
de kosten van bijstand over 2010
alsnog vergoed te krijgen succes-
vol (740.000 euro). Daarnaast heb-
ben wij de gevraagde provinciale
bijdragen voor herstructurering al
ontvangen, maar nog geen uitgaven
gedaan gelet op het Toekomstbe-
stendig Bronckhorst (TBB)-traject
(850.000 euro). Het gaat hierbij
altijd om incidentele inkomsten

• Rem op de uitgaven door traject
TBB (850.000 euro)
In de begroting is geraamd dat de
WMO en WWB binnen de budgetten
uitgevoerd werd. Wij spraken de
verwachting uit dat de uitvoering

- voorde helft niet binnen de ramin-
gen zou blijven. De nieuwe beleids-
lijnen van medio 2011 worden posi-
tief zichtbaar in de cijfers. Zo zijn
de verwachte overschrijdingen bij
de WMO en WWB minder dan ver-
wacht (435.000 euro). Daarnaast is
nieuw beleid voor bijvoorbeeld de
jeugd, natuurbescherming etc. in
de vorm van subsidies of kosten
nog niet gestart (566.000 euro) en
we hebben zelfs al voor dit jaar de
verliezen op grondexploitaties kun-
nen nemen (940.000 euro). Het gaat
hier in alle gevallen om incidentele
voordelen aan de lastenkant, want
structurele effecten komen aan bod
binnen hetTBB-traject

Wat betekent het eenmalige resul-
taat?
Met dit resultaat creëren wij een
goede startpositie om de effecten van
besluiten in hetToekomstbestendig
Bronckhorst-traject adequaat in te
vullen. Wij zijn blij met dit jaarresul-
taat. Daarmee wordt duidelijk dat wij
voorsorteren op de uitkomsten van
TBB door nu geen nieuw beleid op te
starten of subsidies en personele
verplichtingen aan te gaan. "Wat blijft
is dat wij goed moeten inspelen op de

demografische ontwikkelingen,
terugtredende overheid en minder
financiële middelen", benadrukt de
wethouder. "Dit komt aan de orde in
de begroting 2013-2016."

Overheveling budgetten naar 2012
B en w stelt de raad voor om een aan-
tal van de genoemde bedragen over
te hevelen van 2011 naar 2012. Het
gaat hier om budgetten voor activitei-
ten die om uiteenlopende redenen
niet in 2011 zijn uitgevoerd. Deze

activiteiten komen dit jaar aan de orde.
De raad beslist hierover in mei.

Baten en lasten 201 1 (bedragen x€ 1. 000)
Lasten Baten

Programma begroting rekening begroting rekening
2011 2011 2011 2011

1 Besturen
2 Wonen en Werken
3 Ontspannen
4 Leren
5 Zorgen
6 Beheren
Algemene Dekkingsmiddelen
Toevoeging en onttrekking aan reserves
Totaal lasten

6.447 6.341 618 676
17.187 20.297 2.783 3.460
9.231 9.278 1.177 1.118
4.342 4.324 84 235

22.405 21.954 11.096 12.350
16.950 17.126 8.740 8.961
1.569 787 39.416 40.088

841 866 15.956 18.168
78.972 80.973 79.870 85.056

Resultaat van baten en lasten (- - nadelig)

Baten 2011 (bedragen x € 1 .000)

Algemene uitkering van het Rijk
Overige inkomensoverdrachten van het Rijk
Onroerende zaak belasting
Overige belastingen
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing
Rioolrechten
Legesopbrengsten
Rente en dividend
Verkoop onroerend goed
Overige inkomsten (verkoop Nuon)
Overige inkomsten
Onttrekking reserves
Totaal

898 4.083

ekening procentueel
29.992 35
14.528 17
5.055 6

326 0
3.671 4
3.729 4
2.469 3
3.712 4

847 1
397 0

2.162 3
18.168 21
85.056 100

Lasten 2011 1%1%

ZÖ7o

• 1 Besturen

O 3 Ontspannen

• 5 Zorgen

• Algemene Dekkingsmiddelen

8%

^^—^PTC-f
5% 11%

• 2 Wonen en Werken

O 4 Leren

D 6 Beheren

D Toevoeging en onttrekking aan reserves

Park De Bleijke in Hengelo: Van kijken naar doen in 't groen
Op 11 april presenteren we u graag schetsontwerp dat we met inbreng van velen opstelden!
Het park bij zorgcentrum De Bleijke
in Hengelo is niet duurzaam inge-
richt. Het is echter wel een waarde-
vol stuk landschap. Door het park op-
nieuw in te richten, moet het geschikt
worden voor meerdere groepen. En
daar zijn we samen met inwoners
(jong en oud(er)) deze winter mee
aan de slag gegaan.

Na verschillende bijeenkomsten met
kinderen van obs Rozengaardsweide

en de Piersonsschool en een klank-
bordgroep, waarin onder meer de
cliëntenraad van De Bleijke, de vis-, ijs-,
bijen- en oudheidkundige vereniging,
het jongerenwerk en Dorpsbelang
Hengelo zitten, is een schetsontwerp
gemaakt. Dit willen we graag aan
alle inwoners presenteren. Hiervoor
nodigen we u uit op 11 april a.s. van
19.30 tot 21.00 uur in het gemeente-
huis in Hengelo. We laten u tijdens
de avond het ontwerp zien en vervol-
gens is er tijd om uw wensen en
ideeën in te brengen en te bespreken.
We horen uw mening heel graag!
Want het is de bedoeling van De Bleijke
een echt 'gebruiks'park te maken dat
voor vele groepen uit de samenleving
aantrekkelijk is en de contacten tus-
sen jongeren en ouderen stimuleert.

Geef 11 april a.s. uw mening
over de nieuwe inrichting
van park De Bleijke!

Cool nature
Vanuit de provincie kregen we sub-
sidie voor het aanleggen van een
'Cool Nature' plek. Een Cool Nature
plek is vooral bedoeld voor kinderen
om te spelen en voor scholen om te
gebruiken bij natuuronderwijs en
activiteiten. Het bestaat uit 'natuurlijk

Een voorbeel

speelmateriaal' en is een plek waar
je hutten kunt bouwen, in bomen kunt
klimmen of gewoon kunt rondhangen
of voetballen op een grasveldje.
We willen zo'n plek in park De Bleijke
realiseren.

Zie voor meer info www.coolnature.nl
of scan deQR-
code. We hopen
voor de zomer
een definitief
inrichtingsplan
te hebben en in
het najaar van
2012 het park
helemaal op-
nieuw en volgens de wensen van alle
(toekomstige) bezoekers in te kunnen
richten. U hoort hierover dan natuur-
lijk weer meer.

Het traject om tot een vernieuwd park
De Bleijke te komen is een samen-
werking tussen de gemeente en
dorpsbelangenvereniging Hengelo.



Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega's werken zij aan de publieksbalie
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken.
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel
uit de gemeentelijke basisadministratie.

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning
vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en
u niet voor niets komt.

Op deze gemeentepagina's geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn.

eek: Aflevering 17

Regels voor bewoning van
recreatiewoonverblijven
Josje en Martin van den Bosch is
onlangs iets vreselijks overkomen.
Hun boerderij is door een brand
onbewoonbaar geworden en
moet weer worden opgebouwd.
Dit duurt een aantal maanden.
Ze hebben in een dorp elders in de
gemeente woonruimte gevonden in
een recreatiewoning. Maar mogen
zij daar zomaar verblijven?

Toon: "Nee, in principe niet. Recrea-
tiewoningen zijn voor toeristen en
wie er om een bepaalde reden
langere tijd wil wonen, moet zich
houden aan gemeentelijke regels
die gelden voor het bewonen van
recreatiewoningen, stacaravans,
units en bijgebouwen. In onze be-
stemmingsplannen hebben we de
gebruiksmogelijkheden van gronden
en objecten geregeld. Zo geeft een
bestemmingsplan aan op welke
adressen mag worden gewoond en
waar het gaat om recreatie-

woningen. Recreatiewoningen zijn
bestemd voor recreatief gebruik
door mensen die elders een hoofd-
woonverblijf hebben. Hoofdwoon-
verblijven zijn alleen toegestaan op
adressen die in het bestemmings-
plan voor bewoning zijn bestemd.
Als een adres een recreatieve
bestemming heeft maar het wel
als hoofdwoonverblijf wordt gebruikt,
is er sprake van onrechtmatige
bewoning. Ook als het gaat om een
tijdelijke situatie. De gemeente
treedt hiertegen handhavend op."

Uitzonderingen
Daan: "Er zijn enkele uitzonderingen.
Onder bepaalde omstandigheden
kunnen we met een omgevings-
vergunning tijdelijk afwijken van het
bestemmingsplan voor bewoning in
situaties waar behoefte is aan een
tijdelijke oplossing. Bijvoorbeeld als
het gaat om het overbruggen van
een periode tussen het verlaten van
de oude woning en het betrekken
van de nieuwe woning (waarbij ten
minste één van de woningen in de
gemeente staat) of als een woning
in onze gemeente onbewoonbaar is
door verbouwing, brand of natuur-
ramp, zoals in het geval van de familie
Van den Bosch. Verder kunnen we
toestemming geven als bij echt-
scheiding de betrokkene tijdelijk on-
derdak nodig heeft in afwachting van
een definitieve woning en onderdak
in familie- of kennissenkring aan-
toonbaar niet mogelijk is. Datzelfde
geldt ook als iemand buiten zijn
schuld om een zelfstandige woning
in Bronckhorst moet verlaten en op
zoek is naar een passende huur-
woning in de gemeente en daarvoor
staat ingeschreven bij een woning-
corporatie. In eerste instantie komen
alleen (toekomstige) inwoners
van Bronckhorst in aanmerking.
De omgevingsvergunning wordt
eenmalig verstrekt en u moet een
concrete einddatum aangeven.
De vergunning is digitaal aan te
vragen via www.omgevingsloket.nl
of www.bronckhorst.nl
Houd rekening met een afhandelings-
termijn van ca. 26 weken. Het in
behandeling nemen van de aanvraag
om omgevingsvergunning voor het
tijdelijk afwijken van het bestemmings-
plan kost € 210,- (tarief 2012)."

Toon: "Ook kunnen we onder bepaal-
de omstandigheden met een omge-
vingsvergunning persoonsgebonden
afwijken van het bestemmingsplan
voor bewoning van recreatiewonin-
gen als de bestaande bewoning
vóór 31 oktober 2003 is ontstaan.
Deze afwijking is niet mogelijk bij
situaties die na die datum zijn
ontstaan. Er gelden landelijke en
gemeentelijke voorwaarden en
bepalingen wanneer iemand in aan-
merking komt voor deze afwijking.
Zo mogen de huidige bewoners op
het adres blijven wonen tot zij
verhuizen of komen te overlijden.
Daarna mag het adres niet meer
opnieuw worden bewoond. Ook moet
de recreatiewoning aan veiligheids-
en gezondheidseisen van reguliere
woningen voldoen."

Daan: "Tegen overtredingen van het
verbod op onrechtmatige bewoning

treedt de gemeente handhavend op.
We hebben middelen ter beschikking
om een einde te maken aan de over-
treding. Zo kunnen we een dwang-
som (een soort boete) opleggen.
Als dit niet helpt, kan de gemeente
uiteindelijk bestuursdwang toepas-
sen (een soort uitzetting). Voordat
we daartoe overgaan krijgt de
betrokkene eerst zelf de gelegenheid
om de overtreding te beëindigen."

Meer informatie over de regels voor bewoning van recreatieverblijven
in Bronckhorst in onze gemeente, vindt u op www.bronckhorst.nl.
U kunt ons ook bellen via tel. (0575) 75 02 50.
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zij u, graag VAK diwwt zijn.

Afvalinzameling
rond Pasen

Raad stemt in met nieuwe wijze van afvalinzameling
Inwoners betalen vanaf 2013 voor aantal keren dat ze container aan weg zetten

Op 6 april (Goede Vrijdag) wordt uw
huishoudelijk afval zoals gebruikelijk
ingezameld. Ook de Afval Breng Pun-
ten van Berkel Milieu in Zutphen en
van Dusseldorp in Doetinchem zijn
gewoon geopend. Let op: op 9 april
(Tweede Paasdag) vindt er géén inza-
meling plaats. In plaats daarvan wor-
den de containers geleegd op 7 april.
Plaats ook op de inhaaldag uw contai-
ner om 07.00 uur aan de weg. Ook de
Afval Breng Punten zijn op Tweede
Paasdag gesloten.

Vorige week stemde de gemeen-
teraad in met het plan van b en w
om de inzameling van huishou-
delijk afval per 1 januari 2013
aan te passen. Op dit moment
wordt nog volgens het volume-
systeem ingezameld, waarbij in-
woners betalen voor de grootte
van de containers die ze hebben.
Straks komt het volume/frequen-
tiesysteem, waarbij inwoners
betalen voor het aantal keren dat
zij een container aan de weg zet-
ten, daarvoor in de plaats. Daar-
naast vergemakkelijken we de
inzameling van kunststofverpak-
kingen door inwoners hiervoor
vóór de zomer een extra contai-
ner aan te bieden zodat dit aan
huis opgehaald kan worden.
Wethouder milieu Arno Spek-
schoor: "Met het nieuwe systeem
willen we inwoners stimuleren
hun afval nog beter te scheiden
en bewuster in te kopen. Wie zijn

container daardoor minder vaak
aan de weg hoeft te zetten, is
goedkoper uit dan nu." Samen
met afvalinzamelaar Berkel
Milieu starten we binnenkort
met een uitgebreide informatie-
campagne naar inwoners.

Samen met Berkel Milieu werkt
de gemeente hard aan het terug-
brengen van de afvalstromen.
Het doel is de hoeveelheid rest-
afval (het afval in de grijze con-
tainer) in 2030 terug te hebben
gebracht naar 10 kg per inwoner
per jaar. Het uitbreiden van het
volumesysteem met frequentie
is hiertoe een belangrijke stap.
Wel moeten onder meer de mo-
gelijkheden om afval gescheiden
aan te bieden natuurlijk zo opti-
maal en eenvoudig mogelijk zijn.
Bijvoorbeeld de milieuparkjes
spelen hierin een grote rol en
moeten op enkele plekken in

de gemeente nog aangepast wor-
den. Zo wordt een milieuparkje
bij de C1000 in Vorden verplaatst
naar de parkeervoorziening aan
De Bleek en worden de boven-
grondse containers in de gemeen-
te zoveel mogelijk vervangen door
ondergrondse containers.

Omliggende gemeenten waar
Berkel Milieu ook inzamelt, zoals
Brummen en Zutphen,
hebben sinds zij het volume/
frequentiesysteem hanteren
gemiddeld 24% minder restafval.
Hun inwoners gingen ook (nog)
beter scheiden en het zwerfvuil
nam niet toe. De invoeringskos-
ten schrijven we in 10 jaar af voor
ca. € 101.000 per jaar. De een-
malige kosten zijn ca. € 97.000.
De verwachting is dat we na de
invoering jaarlijks ruim € 230.000
kunnen besparen op de verwer-
kingskosten van het afval.



Uit de raad

Raadsvergadering
29 maart jl.
Op 29 maart jl. vergaderde de
gemeenteraad. Allereerst maakte
een grote groep Hengelose kinderen
met hun ouders, onder leiding van
mevrouw Annette Kok, gebruik van
het inspreekrecht. Zij vroeg de raad
te overwegen zwembad 't Elderink in
Hengelo nog twee jaar open te
houden, zodat vanuit de inwoners
een plan gemaakt kan worden om
het zwembad zelf te exploiteren. De
raad is blij met de betrokkenheid
vanuit het dorp en staat open voor
het initatief.

Van het vragenkwartier maakten de
fracties van GBB en GroenLinks
gebruik. GBB wil de visie van het
college weten op de instandhouding
van kleine verenigingen in de kernen.
Dit naar aanleiding van het fusie-
proces tussen de voetbalclubs in
Baak en Steenderen. Wethouder
Seesing benadrukt het belang van
verenigingen voor de leefbaarheid in
een kern, maar de verenigingen
mcc£a*rwel levensvatbaar zijn.
G i' <*nl i*ks wil weten in hoeverre de
burgermester invloed kan uitoefe-
nen op het werk van de regionale
politie als het gaat over de landelijke
taakstelling voor uitzetting van
48.000 illegale vreemdelingen. Dit is
een nationale prestatieafspraak tus-
sen rijk en politie. De burgemeester
kan de politie hiervoor geen speciale
opdrachten geven; dus ook niet deze
taakte negeren.

• Bestemmingsplan 'Buitengebied
2009; Varsselseweg 49, Hengelo
(Gld)'
De wijziging betreft de vergroting
van de buitenopslagcapaciteit en
het realiseren van akoestische
voorzieningen bij Enzerink B.V.
binnen de bestaande bestemming.
De raad stelde dit bestemmings-
plan unaniem ongewijzigd vast

• Bestemmingsplan 'Buitengebied;
Zutphen-Emmerikseweg 2-4,
Toldijk'
De wijziging betreft vergroting van
een agrarisch perceel. Deze werd
met algemene stemmen door de
raad vastgesteld

• Bestemmingsplan 'Actualisering
bestemmingsplan Vorden Dorp'
Dit geactualiseerde bestemmings-
plan (exclusief trapveldje Vorden-
zuid, zie voor meer informatie het
artikel elders op deze gemeente-
pagina's) is door de raad unaniem
vastgesteld

Subsidie Kulturhus Vorden
De gehele raad ging akkoord met
een eenmalige bijdrage van
€ 49.680,- voor stichting Kulturhus
Vorden voor de nieuw/verbouw
van het Kulturhus Vorden.
Voorwaarde is wel dat de provincie
het project mee subsidieert en er
geen beroep wordt gedaan op een
gemeentelijke exploitatiebijdrage.
De raad vraagt het college zich
extra in te spannen voor het
verkrijgen van de provinciale
bijdrage
Wijziging beleidsregels voor
GSM en UMTS antenne(sdrager)s
Door de afstandseis tussen een
antennedrager en woningen terug
te brengen naar 100 m kunnen
meer masten worden geplaatst en
operators hun netwerken beter
aan de maatschappelijke ontwik-
kelingen en vraag aanpassen.
De raad stemt in met de nieuwe
afstandseis (voor: CDA, VVD, tegen:
PvdA. GroenLinks, D66)
Voorbereiding planologische
procedure uitbreiding bedrijfs-
terrein Toldijkseweg 21,
Steenderen (FrieslandCampina)
In principe zijn er kansen voor
uitbreiding van het bedrijfsterrein
van FrieslandCampina, maar dan
moet wel het planologisch kader
worden aangepast. De raad stemt
met algemene stemmen in met het
opstarten van de voorbereidingen
van de planologische procedure
Klaas Jan Huntelaar Cruyff Court
in Hummelo
Gezien de recente ontwikkelingen
is dit punt van de agenda gehaald
Rapportage interne klachten
2011
Van de afhandeling van klachten
over bejegening door ambtenaren
wordt jaarlijks een rapportage
gemaakt. In totaal werden in 2011
26 klachten in behandeling
genomen en volgens procedure
afgehandeld. De raad nam de
rapportage ter kennisgeving aan
Startnotitie kindvoorziening
Bronckhorst-West
De raad nam kennis van de
Startnotitie kindvoorziening
Bronckhorst-West, waarin de
stichtingen Pro8, scholengroep
Gelderveste (in totaal 5 scholen
vertegenwoordigend) en de
gemeente het plan schetsen voor
één sterke school in het gebied
Steenderen e.o. die de continuïteit
van het lokale onderwijs kan
waarborgen. Zij zien hierin ook
kansen voor aanvullende kind-

voorzieningen. De prognose is dat
het aantal leerlingen in dit deel van
de gemeente van de 356 leerlingen
nu, terugloopt naar 242 leerlingen
in 201 7. De kwaliteit van het
onderwijs is leidend voor het plan.
GroenLinks, D66 en GBB dienden
een motie in, die door de gehele
raad werd ondersteund. Hiermee
vragen ze b en w uit te gaan van
een organisatorische en ruimte-
lijke samenhang van voorzienin-
gen en de regie op dit proces te
houden. Ook geven zij het college
mee open te staan voor meerdere
vormen van organisatie, beheer
en zeggenschap rondom de
voorzieningen

• Werkgeverscommissie
griffiepersoneel
D66 diende een amendement in
inzake een tekstaanpassing in de
verordening. Het amendement,
evenals het voorstel, werd met
algemene stemmen aanvaard

• Uitwerking adviezen afval-
evaluatie, o.a. nieuw afvalinza-
melingsysteem per 2013
De raad ging unaniem akkoord met
het aanpassen van het huidige
afvalinzamelingsysteem per 2013
van volume naar volume/frequen-
tie. Zie voor meer informatie het
artikel elders op deze gemeente-
pagina's. De PvdA diende een
amendement in om inwoners
vanaf 2013 jaarlijks de mogelijk-
heid te geven kosteloos een
container om te laten wisselen
voor één van een kleiner formaat.
Dit amendement haalde het niet.

• Verlengen proef vergadermodel
De raad gaat akkoord (tegen: GBB)
met het verlengen van de proef
met het model Rondetafelgesprek-
ken t/m 2012

• Bestemmingsplan Buitengebied
2011; Tolstraat ong. Drempt
De raad stemt in met de aanvullen-
de motiveringen van dit bestem-
mingsplan (voor: CDA, VVD, tegen:
PvdA, GroenLinks, D66 en GBB)

Verder werden nog drie moties
behandeld: de motie van afkeuring
van CDA, GroenLinks en GBB over
het PVV meldpunt overlast Midden-
en Oost Europeanen. Reden is dat in
Bronckhorst inwoners wonen
afkomstig uit deze delen van Europa.
De partijen geven hiermee een
signaal af dat zij niet dulden dat deze
mensen gediscrimineerd worden.
Deze motie is aanvaard, (voor: CDA,
1 WD, PvdA, GroenLinks, D66, GBB,
tegen: 4 WD (zij vinden dat dit punt
thuishoort op landelijke politieke
agenda). CDA en WD dienden een
motie in om het maatschappelijk
middenveld verder in te schakelen
bij sociaal financiële nood. De raad
aanvaardde de motie (voor: CDA,
WD. tegen: PvdA, GroenLinks, D66
en GBB). De laatste motie kwam van
de PvdA die het college opdraagt niet
naar het VNG-Congres te gaan. Deze
motie werd verworpen.

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 eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 26 april 2012.

Rondetafelgesprekken
11 april a.s.

Rondetafelgesprek 20.00 uur,
vergaderzaal Kruis
• Verklaring van geen bedenkin-

gen fietspad dr. A. Ariënsstraat,
Steenderen
B en w vragen de raad een verkla-
ring van geen bedenkingen af te
geven voor de aanleg van een
fietspad aan de dr. A. Ariënsstraat
in Steenderen, als onderdeel van
het plan voor de aanleg van een
parkeerplaats voor vrachtwagens
(van en naar Aviko) incl. land-
schappelijke inpassing

• Wijziging verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Bronckhorst 2012
De raad wordt gevraagd de nieuwe
verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning
vast te stellen. Hierin is opgeno-
men dat we bij het verstrekken
van voorzieningen de wettelijk
toegestane eigen bijdrage mogen
vragen aan cliënten en verder
geen inkomenstoetsen mogen
doen

• Normen- en toetsingskader
rechtmatigheid gemeente
Bronckhorst 2012

Verder wordt de raad actief geïnfor-
meerd over:
• Herstructureringsplan Delta en

Wedeo
• Stand van zaken zonnepanelen

op gemeentelijke gebouwen
• Vervallen voorkeursrecht

plangebied Dambroek-Zuid, Baak
• Geen medewerking

bestemmingsplan 'Buitengebied
Doetinchemseweg 78;
Schovenweg Zelhem'

• Opschorten procedure bestem-
mingsplan LOG Halle-Heide

• Toekenning Meerjarige
Aanvullende Uitkering (MAU)
2011-2013

Spelregels inspreken
Rondetafelgesprek
U neemt als inspreker gedurende de
behandeling van het agendapunt
plaats aan tafel bij de raads- en
commissieleden. De voorzitter laat u
als eerste aan het woord, zodat u uw
mening naar voren kunt brengen.
Vervolgens kunnen de leden vragen
aan u stellen. Aansluitend bevragen
de raads- en commissieleden het
verantwoordelijke collegelid en
elkaar. Als inspreker krijgt u (kort)
het laatste woord. Van alle fracties
zijn raadsleden aanwezig die u graag
te woord staan. Ook na de Ronde-
tafelgesprekken is er gelegenheid
om met raadsleden te spreken.
Kortom de ideale gelegenheid om
informeel in contact te komen met
gemeentebestuurders.

Wilt u inspreken, dan kunt u zich
hiervoor minimaal 48 uur vooraf-
gaand aan de vergadering aanmel-
den bij de griffie van de gemeente,
via tel. (0575) 75 02 50 of e-maK:
griffie@bronckhorst.nl. Bepaalde
onderwerpen zijn uitgezonderd van
inspraak, hierover vertelt de griffie u
graag meer.

Commissievergadering
12 april a.s.
De raadscommissies Beleidsontwik-
keling en Evaluatie en controle
vergaderen op 12 april in vergader-
zaal Kruis van het gemeentehuis.
Hieronder vindt u de agenda van
deze gecombineerde vergadering.
De vergadering is openbaar. U bent
dus van harte welkom om deze bij te
wonen.

• Regionale structuurvisie
Achterhoek
B en w vragen de raad de Regio-
nale structuurvisie Achterhoek
gewijzigd vast te stellen. De visie
geeft richting aan het ruimtelijk
beleid om belangrijke ontwikke-
lingen als groene energie, klimaat-
verandering, bevolkingsverande-
ring, verandering in de landbouw
en de positionering van de Achter-
hoek in (inter)nationaal perspectief
te faciliteren. Samenwerking en
afstemming tussen de Achter-
hoekse gemeenten is hiervoor van
belang om uiteindelijk de toekomst
van de Achterhoek als economisch
vitale en leefbare regio te waar-
borgen. Nieuw is dat de visie geen
blauwdruk is voor hoe het allemaal
zou moeten. Respect voor het
Achterhoekse landschap staat
voorop, maar het ruimtelijk beleid
mag innovatieve en duurzame
ontwikkelingen niet in de weg
staan. Het 'ja, mits-principe' wordt
leidend

• Evaluatie werkwijze verklaring
van geen bedenkingen in kader
van Wabo

• Beschikbaar stellen van budget
voor activiteiten als millennium-
gemeente
Bronckhorst is een millennium-
gemeente en de raad stelt voor in
te stemmen met het beschikbaar
stellen van 10.000 euro voor de
periode 2012-2015 om activiteiten
van organisaties in de gemeente te
ondersteunen die bijdragen aan de
millienniumdoelstellingen. met
duurzaamheid als uitgangspunt

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen
kunt u alleen inspreken over
onderwerpen die niet op de agenda
staan. Wilt u inspreken, dan kunt u
zich hiervoor minimaal 48 uur voor-
afgaand aan de vergadering aanmel-
den bij de griffie van de gemeente,
via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl. De maximale
spreektijd is vijf minuten.

Nog geen besluiten
In de Rondetafelgesprekken en de
commissievergadering worden nog
geen besluiten genomen. Dat
gebeurt de vierde donderdag van de
maand in de raadsvergadering.

Voor alle infor-
matie over de
onderwerpen
die op de agen-
da staan verwij-
zen wij u naar
www.bronck-
horst.nl of scan
de QR-code.



Ontmanteling trapveldje Nieuwstad Vorden

Wethouder Spekschoor gaf in de
raadsvergadering van 29 maart jl.
aan het trapveldje aan de Nieuwstad
niet in het nieuwe bestemmingsplan
'Vorden Dorp' op te nemen. Het trap-
veldje bestaat sinds 2009 en is des-
tijds aangelegd met een vrijstelling
van het huidige bestemmingsplan.
Deze vrijstelling is onlangs door de
rechtbank vernietigd waardoor de

gemeente een nieuw planologisch
besluit zou moeten nemen. Doordat
het trapveld niet meer opgenomen
kan worden in het geactualiseerde
bestemmingsplan 'Vorden Dorp'
heeft de gemeente echter besloten
het trapveldje te ontmantelen. Dit ge-
beurt binnenkort. Verplaatsing van
het trapveldje binnen de wijk Vorden-
Zuid is niet mogelijk gebleken.

Grof snoeiafval? Dat brengt u gratis weg!

Veel inwoners zijn weer druk aan de
slag met het snoeien van bomen en
struiken. Wist u dat u als inwoner van
Bronckhorst uw grof snoeiafval gra-
tis weg kunt brengen? Op vertoon van
uw afvalpas kunt u max. 2m3 per keer
gratis wegbrengen naar de groende-
pots in Vorden en Steenderen of de
brengpunten in Zutphen en Doetin-
chem. Kijk op uw afvalkalender of
www.berkelmilieu.nl voor de adres-
sen en openingstijden.

Spelregels:
• Afvalpas verplicht

• Alleen grof snoeiafval, max. 2 m3

• Takken mogen niet dikker dan 15 cm
en niet langer dan 1,5 m zijn

• Geen wortels en (boom)stobben
• Geen zakken met groenafval,

ook geen biologisch afbreekbare
zakken

Vragen over de inzameling en
recycling van uw huishoudelijk
afval? Kijk op www.berkelmilieu.nl,
www.afvalvrij.nl of bel de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu,
tel.(0575)545646.

Werkzaamheden aan de N319 tussen Vorden en Ruurlo
De provincie Gelderland start deze
week met wegwerkzaamheden aan
de N319 tussen Vorden en Ruurlo.
Naar verwachting is het werk op 8
juni klaar.

De volgende werkzaamheden staan
opstapel:
• Reconstructie van de aansluitin-

gen van de Mosselseweg en de
Wiersserallee. Bij de Mosselseweg
komt een verkeersplateau en bij
de Wiersserallee een midden-
geleider, zodat fietsers beter
en veiliger de weg over kunnen
steken

• Het aanbrengen van duurzaam
veilige wegmarkering

• Het instellen van een maximum-
snelheid van 60 kilometer per uur
tussen Vorden en Kranenburg

• Reconstructie van de rotonde op
de kruising van de N319/N312.
Het middeneiland van de rotonde
wordt vervangen en er vindt

onderhoud plaats aan de asfalt-
verharding

• Onderhoud aan de betonwanden
van de spoortunnel in de rondweg
Zuid in Ruurlo

Afsluitingen en omleidingen
Bij de reconstructie van de aan-
sluitingen van de Mosselseweg
en de Wiersserallee met de N319
is telkens één rijstrook afgesloten
voor verkeer. Doorgaand verkeer

wordt langs het werk geleid en
verkeer van en naar de Mosselseweg
en de Wierserallee wordt omgeleid.
Tijdens de markeringswerkzaam-
heden maakt de provincie gebruik
van een rijdende afzetting. Voor de
reconstructie van de rotonde in
Ruurlo is de rotonde gedurende één
week afgesloten voor verkeer. Op
werkdagen van maandag tot vrijdag
wordt het verkeer op de N319 langs
het werkvak geleid. In het weekend
is de rotonde geheel afgesloten. Het
verkeer op de N319 tussen de rotonde
Zelhemseweg N315 en de rotonde
Groenloseweg N315 wordt dan omge-
leid via Vorden, Lochem en Borculo,
om Ruurlo heen.

Planning
De planning van de werkzaamheden
staat minimaal één week voor
aanvang op borden langs de weg.
U kunt de planning ook nakijken op
www.gelderland.nl/werkenaandeweg.

Inloopbijeenkomst N314 Hummelo op 10 april a.s.
Op 10 april a.s. organiseert de
provincie Gelderland een inloopbij-
eenkomst over een mogelijke noor-
delijke aansluiting op de nieuw te
realiseren rondweg om Hummelo.
Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u
een aantal varianten van de aanslui-
ting op de rondweg bekijken. Tevens
kunt u zich een beeld vormen van de
verkeerskundige maatregelen op de
Dorpsstraat - Zutphenseweg. U bent
van harte welkom.

Het doorgaand verkeer vormt een
zware belasting voor de kern van
Hummelo. De provincie bereidt
daarom de aanleg van een westelij-
ke rondweg om de bebouwde kom
voor. Op 24 november 2011 stelde
de gemeenteraad het bestemmings-
plan 'Rondweg Hummelo' vast.
Doel is dat de werkzaamheden in
2012 starten, zodat de weg in 2013
gebruiksklaar is.

Noordzijde rondweg
Bij het vaststellen van het bestem-
mingsplan voor de rondweg nam de
gemeenteraad een motie aan waar-
mee het college is opgedragen om
de toegankelijkheid van Hummelo
aan de noordzijde van de rondweg te
laten onderzoeken. De provincie en
de gemeente hebben met de Dorps-

raad Hummelo, het Comité Dorps-
straten en Ondernemersvereniging
Hummelo, Keppel en Drempt nage-
dacht over een aantal mogelijke
varianten. Deze kunt u op 10 april
bekijken.

Vervolg
Na de inloopbijeenkomst op 10 april
werken de gemeente en de provincie
een voorkeursvariant uit.

Tijdstip en locatie
De bijeenkomst duurt van 17.00 tot

19.30 uur en vindt plaats bij de
Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in
Hummelo. Aanmelden is niet nodig,
u kunt de hele avond gewoon binnen-
lopen.

Meer weten?
Meer informatie over het project
N314 Hummelo vindt u op
www.gelderland.nl/n314.

U kunt uw vraag ook per e-mail
stellen via: post@gelderland.nl

Geldigheid kinderbijschrijving paspoort vervalt 26 juni a.s.
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen document nodig,
vraag dit aan voor 1 mei!
Vanaf 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kinder-
bijschrijvingen in paspoorten. Kinderen moeten vanaf
dan een eigen paspoort of een Nederlandse identiteits-
kaart hebben om naar het buitenland en weer terug naar
Nederland te kunnen reizen. Alle ouders en voogden die
kinderen (die jonger zijn dan 16 jaar) in hun paspoort bij-
geschreven hebben staan, kregen half maart jl. een brief
van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties. Heeft u een brief ontvangen, lees deze dan goed.
In de brief staat of uw (nu nog) bijgeschreven kind voor
1 september 2012 een eigen document nodig heeft.
Is dat het geval, kom dan zo snel mogelijk, maar in ieder
geval vóór 1 mei 2012, een paspoort of identiteitskaart
voor uw bijgeschreven kind aanvragen.

Heeft uw bijgeschreven kind vóór 1 september 2012
géén eigen reisdocument nodig, dan wordt u vriende-
lijk verzocht om voor die tijd geen document voor hem
of haar aan te vragen. Dit in verband met de verwachte
drukte aan de balies.

Meer info over het vervallen van de geldigheid van de
kinderbijschrijving vindt u op www.paspoortinformatie.nl.
Hebt u kinderen in uw paspoort bijgeschreven staan maar

geen brief ontvangen, dan kunt u de brief lezen op
www.paspoortinformatie.nl of op www.bronckhorst.nl -»
Actueel -»• Actuele informatie. U vindt hier ook een aantal
veel gestelde vragen met de antwoorden daarop.

In verband met de verwachte toeloop door het verval-
len van de geldigheid van bijschrijvingen raden wij
iederéén die voor de zomervakantie een paspoort
nodig heeft dringend aan op tijd hun nieuwe reisdocu-
ment aan te vragen! U wilt vast en zeker graag onbe-
zorgd op vakantie en geen stress door een eventuele
uitloop van levertijden door de grote toeloop!

Aftrap toeristisch seizoen 2012
Introductie 'Er op uit in Bronckhorst'-kaarten
Vorige week vrijdag is in onze
gemeente het startsein gegeven
voor het nieuwe toeristisch sei-
zoen. Toeristische onderne-
mers, de VVV en vertegenwoor-
digers van de gemeente verza-
melden zich bij restaurant De
Keuken van Hackfort in Vorden.
Daar werd onder andere op lu-
dieke wijze het nieuwe product
'Erop uit in Bronckhorst' gepre-
senteerd.

'Erop uit in Bronckhorst' is een
compleet overzicht in handig zakfor-
maat van het toeristisch-recreatief
aanbod in Bronckhorst, met daarin
ook voordeelcoupons van onderne-
mers in de gemeente waar de toerist
en recreant hun voordeel mee kun-
nen doen. Het is het eerste product
dat is ontwikkeld naar aanleiding van
het toeristisch-recreatief marketing-
plan van de gemeente, waarin het
leggen van routes en verbindingen
tussen het toeristisch aanbod binnen
de gemeente centraal staat. Het eer-
ste exemplaar van 'Erop uit in

Bronckhorst' werd officieel overhan-
digd aan wethouder Mulderije. 'Erop
uit in Bronckhorst' is gratis verkrijg-
baar bij o.a. de VVV en toeristische
ondernemers voor toeristen en re-
creanten die Bronckhorst bezoeken.
De 'Erop uit in Bronckhorst'-kaarten
zijn tot stand gekomen met een
bijdrage van de gemeente, die ze zelf
aan alle nieuwe inwoners die zich
inschrijven overhandigt. Als aanvulling
op de kaarten is er ook een website:
www.eropuitinbronckhorst.nl.
Neem hierop eens een kijkje.



Gelders debat: 'Leve de Achterhoek' op 18 april a.s. Nieuw: CJG-inloopspreekuren voor al
uw opvoedvragen ir l l

Kunnen we met z'n allen nog steeds
roepen 'Leve de Achterhoek' of moe-
ten we ons gaan afvragen of het leven
in de Achterhoek nog wel zo plezierig
is? Provinciale Staten van Gelderland
discussiëren op 25 april over de ge-
volgen van krimp in de Achterhoek.
Hieraan voorafgaand organiseert
de provincie Gelderland een debat
op 18 april a.s.

Tijdens dit Gelders debat 'Leve de
Achterhoek' willen de Statenleden
graag van inwoners van de Achter-
hoek horen hoe zij tegen de ontwik-
kelingen die de komende jaren gaan
plaatsvinden, aankijken.

Probleem of kans?
Er is al veel geschreven over de ge-
volgen van dalende inwoneraantallen

en het feit dat vooral jongeren uit de
regio wegtrekken op zoek naar werk.
Ook hebben we te maken met de ge-
volgen van de economische crisis. Is
dat een probleem of levert het nieuwe
kansen op? Minder mensen betekent
meer rust en ruimte. Dat kan voor de
recreatie positief zijn. Maar wat bete-
kent het voor het verenigingsleven,
naoberschap, woningbouw, scholen,
het openbaar vervoer of het bedrijfs-
leven? Heeft de Achterhoek voldoen-
de sterke punten in huis om het da-
lende inwonertal om te zetten in iets
positiefs? Er wordt veel gesproken
over innovatie en nieuwe vormen van
energieopwekking. Welke resultaten
levert dat op? En hoe kan of moet de
provincie Gelderland de Achterhoek
helpen?

Stellingen
Dit zijn allemaal vragen waar we
tijdens het Gelders debat antwoorden
op hopen te vinden. Het debat wordt,
onder leiding van Angelique Krüger
en Statengriffier Bob Roelofs, gevoerd
aan de hand van drie stellingen:
• Minder volk in de Achterhoek,

lekker rustig
• Er moeten meer woningen en

bedrijven in de Achterhoek komen
• Een urgentiefonds voor de

Achterhoek is broodnodig

Reageren kan nu al via website
U kunt nu al reageren op deze stellingen
via www.gelderland.nl/geldersdebat.
Ook kunt u daar meer informatie
vinden over de bevolkingskrimp.
Het tweede deel van het debat (van
19.00 tot 20.00 uur) wordt rechtstreeks
uitgezonden op radio Gelderland.

Komt u ook?
U bent van harte welkom om het
debat bij te wonen op 18 april a.s.
in de Oud Calixtuskerk in Groenlo,
van 18.00 tot 20.00 uur. Inloop vanaf
17.00 uur, voor soep en broodjes
wordt gezorgd. We vragen u wel
om zich van tevoren even aan te
melden door een mail te sturen naar
geldersdebat@gelderland.nl.

Vijf gemeenten stellen plan van aanpak vast
Noodzakelijke omvorming sociale werkvoorziening Delta
Delta, de sociale werkvoorziening in
onze regio, staat voor een forse op-
gave. In een tijdsbestek van onge-
veer 2,5 jaar wordt het omgevormd
tot een netwerkorganisatie met sa-
menwerkingsverbanden met zowel
overheid als bedrijfsleven. Dit toe-
komstbeeld vloeit voort uit landelijk
beleid waarop de vijf betrokken ge-
meenten (Bronckhorst, Brummen,
Lochem, Voorst en Zutphen) al in
2009 met een eigen visie hebben
geanticipeerd. Recent hebben de
gemeenten een plan van aanpak
voor de omvorming van Delta vast-
gesteld. Dit plan is nodig om in aan-
merking te komen voor rijksmidde-
len. Het plan wordt binnenkort be-
sproken in de gemeenteraden van
de vijf gemeenten.

Duidelijk is dat de huidige sociale
werkvoorziening ingrijpend gaat
veranderen. De nieuwe instroom in
de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) wordt door het rijk enorm
beperkt en het rijk bezuinigt fors op
de rijksbijdrage Wsw aan gemeen-
ten. Samen met de invoering van de
Wet werken naar vermogen (Wwnv)
vanaf 1 januari 2013 betekent dit dat
de vijf gemeenten het bedrijf Delta
versneld moeten omvormen. Hierbij

zetten de gemeenten de lijn voort
die zij al in 2009 hebben ingezet:
het bevorderen dat zo veel mogelijk
personen met een dienstverband
bij de sociale werkvoorziening zo
regulier mogelijk in onze samen-
leving werken. Uiteraard gaan we
hier heel zorgvuldig mee om.

Zorgvuldige overgang
De vijf gemeenten willen ervoor zor-
gen dat de veranderingen die nood-
zakelijk zijn op een zorgvuldige ma-
nier worden ingevoerd. Vandaar dat
de vijf gemeenten optimaal gebruik
maken van de middelen die het rijk
hiervoor beschikbaar stelt. Daarom
is een plan van aanpak opgesteld
waarmee een rijksbijdrage van vier
miljoen beschikbaar komt. De vijf
gemeenten voegen hier uit eigen
middelen nog twee miljoen aan toe.
Dit budget geeft Delta de mogelijk-
heid om de komende jaren vorm te
geven aan de omvorming van het
werkvoorzieningschap. In het plan
van aanpak is op hoofdlijnen de weg
uitgestippeld naar een netwerkorga-
nisatie met samenwerkingsverban-
den in zowel het publieke als het
private domein. Ook bevat het plan
maatregelen die zijn gericht op een
verdere kostenreductie (een effi-

ciëntere werkwijze). Het beschik-
bare budget voor de overgang wordt
bijvoorbeeld ingezet om de betrokken
Delta-medewerkers via coaching en
begeleiding intensief te begeleiden
naar een passende sw-baan bij
reguliere bedrijven of overheids-
instanties.

Meer informatie
Deze en afgelopen week hebben de
colleges van b en w van de vijf Delta-
gemeenten het plan van aanpak
vastgesteld. De ondernemingsraad
van Delta en de directie van Delta
zijn geïnformeerd. Onze gemeente-
raad bespreekt het plan in april.
De directie van Delta heeft de mede-
werkers het bedrijf geïnformeerd
over deze ontwikkelingen.

Heeft u een vraag of bent u onzeker
over het opvoeden en opgroeien van
uw kind(eren)? Dan kunt u nu ook
terecht bij een inloopspreekuur van
het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Bronckhorst. Het nieuwe, gratis
CJG-inloopspreekuur is bedoeld
voor alle ouders en opvoeders van
kinderen van O tot 23 jaar. U kunt al-
le vragen stellen: bijvoorbeeld over
eten en groei, verlegenheid of
agressie, drugs of drukke kinderen,
seksualiteit of zwangerschap, over
vriendjes/ vriendinnetjes of puber-
teit. Heeft u een vraag of bent u er-
gens onzeker over? Loop dan eens
binnen, een afspraak maken is niet
nodig. Want kinderen opvoeden is
heel leuk, maar soms ook lastig.

Bestaande inloopspreekuren ook
voor opvoedvragen
CJG partner Yunio/Sensire stelt
voor het nieuwe CJG inloopspreek-
uur enkele van de bestaande inloop-
spreekuren voor maatschappelijk
werk of jeugdgezondheidszorg
open. Deze uren blijven natuurlijk
als vanouds ook open voor iedereen
met vragen over maatschappelijk
werk of jeugdgezondheidszorg.

De adressen en de openingstijden
zijn als volgt:
• Hummeloen Keppel-

Algemeen maatschappelijk Werk
maandag van 09.00 -10.00 uur
Burgemeester van Panhuysbrink
1C, Hoog-Keppel

• Vorden-Jeugdgezondheidszorg
maandag van 12.30 - 13.00 uur
Raadhuisstraat 2, Vorden

• Zelhem-Jeugdgezondheidszorg
dinsdag van 12.00 -12.30 uur
Stationsplein 2, Zelhem

• Steenderen - Algemeen maat-
schappelijk Werk
woensdag van 09.00 -10.00 uur
Burgemeester Smitstraat 23,
Steenderen

• Hengelo-Jeugdgezondheidszorg
donderdag van 12.30 -13.00 uur
Sarinkkamp 1, Hengelo

• Vorden-Jeugdgezondheidszorg
vrijdag 09.00-10.00 uur.
Raadhuisstraat 2, Vorden

Centrum voor Jeugd en Gezin
Bronckhorst
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
geeft informatie en advies over het
opvoeden en opgroeien van je
kind(eren). Meerdere organisaties
die zich met jeugd bezighouden zijn
in het CJG vertegenwoordigd, zoals
Yunio en Sensire. Kijk voor meer in-
formatie op www.cjgbronckhorst.nl.
U kunt ook bellen met (0544) 46 11 00
of mailen naar info@cjgbronkchorst.nl
als u vragen heeft.

www.cjgbronckhorst.nl

Twitterspreekuur met b en w
ledere dinsdag tussen 12.30 en 13.00 uur!
Burgemeester Henk Aalderink is ver-
antwoordelijk voor openbare orde en
veiligheid, handhaving, dienstverle-
ning, communicatie en automatise-
ring. Altijd al een vraag willen stellen
aan de burgemeester over iets wat
speelt in de gemeente en onder zijn
verantwoordelijkheid valt? Bijvoor-
beeld over hoe de gemeente met u
communiceert, de veiligheid in uw
buurt of onze dienstverlening aan de
balie in het gemeentehuis of via onze
website?
Dit kan onder andere door een af-
spraak met hem te maken of tijdens
zijn spreekuur op dinsdagochtend bij
hem langs te komen. Het kan echter
ook op een modernere manier: via het
twitterspreekuur! ledere dinsdag
(tussen de middag) houden, om de
beurt, de burgemeester en de wet-
houders een twitterspreekuur om
vragen te beantwoorden die over hun
vakgebied gaan.
We kondigen dit steeds aan via onze
twitteraccount (@gem_bronckhorst),
www.bronckhorst.nl en zo nu en dan

deze gemeentepagina's. Nog een
reden om ons te volgen via twitter!
Het eerstvolgende spreekuur met de
burgemeester is op dinsdag 10 april
a.s. tussen 12.30 en 13.00 uur.
U kunt hem een vraag stellen door
de hashtag tfvraagbronckhorst te
gebruiken. We gaan dan graag met u
in twittergesprek!

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

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, instellen van een stopverbod in de bebouwde kom aan beide kanten van de Halle-Nijmanweg

i.v.m. rommelmarkt, 19 mei 2012, muziekvereniging Euterpe
• Hengelo (Gld), feesttent op perceel aan de Varsselseweg ivm feestavond bij de internationale

wegraces. ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 18 en 19 mei 2012, B & D evenementen
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. concours hippique,

12 en 13 mei 2012 van 08.30 tot 18.00 uur, rijvereniging Zelhem e.o.

• Hengelo (Gld). nabij Banninkstraat 3, tijdelijk plaatsen van een container op de openbare weg,
5 april t/m 7 mei 2012, M. Haverkamp

• Hengelo (Gld), parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt, 2 juni 2012 van 10.30 tot 14.00 uur,
afsluiten parkeerplaats naast sporthal De Kamp, van 1 juni 18.00 uur tot 2 juni 201216.00 uur,
muziekvereniging Crescendo

• Vorden, afsluiten Dorpsstraat van Horsterkamp tot Raadhuisstraat i.v.m. muziekfeest, 28 april 2012
van 19.00 tot 02.00 uur, hotel Bakker

• Zelhem, diverse straten in het centrum, braderie, kinderactiviteiten en live muziek. 21 juli en
4 augustus van 13.00 tot 01.00 uur, afsluiten Stationsstraat, Smidsstraat, Markt, Kerkweg, parkeer-
plaats Stationsstraat, van 20 juli 21.00 uur tot 22 juli 06.00 uur en 3 augustus van 21.00 uur tot
5 augustus 06.00 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Zelhemse zomer-
feesten, 7 t/m 21 juli en 22 juli t/m 4 augustus 2012, stichting Zelhemse zomerfeesten

• Zelhem, Markt, muziekfestijn Nacht van oranje, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 29 april
van 19.30 tot 00.30 uur, afsluiten van de Markt. 29 april 2012 van 16.00 tot 01.00 uur, eetcafé
De Groes



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Zelhem, Stationsplein, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Koninginnedag, 30 april 2012
van 08.00 tot 00.00 uur, parkeerplaats Stationsplein, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
30 april 2012, Boka party en evenementen service

• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de nieuwe seizoensbrochure
van schouwburg Amphion/Doetinchem, 21 mei t/m A juni 2012, schouwburg Amphion

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo)
Ontvangen op 22 maart 2012:
• Vorden, P. van Vollenhovenlaan 18, slopen garage door brandschade
• Wichmond, naast uitrit Broekweg 19, aanleggen uitrit en kappen 3 wilgen
• Zelhem, Hummeloseweg 75-79, plaatsen containers voor opslag goederen
Ontvangen op 23 maart 2012:
• Halle, Molenweg 4, vergroten ligboxenstal
• Keijenborg, Past. Thuisstraat 9, veranderen kapconstructie
• Zelhem, Enkweg 5, renovatie kap van een schuur
Ontvangen op 24 maart 2012:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, tijdelijk plaatsen hekwerk
Ontvangen op 25 maart 2012:
• Halle, Dorpsstraat 88, bouwen woning
Ontvangen op 26 maart 2012:
• Baak, Wichmondseweg 17, tijdelijk aanbrengen houten vloer
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 35, slopen varkensschuren
Ontvangen op 27 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Westerstraat 70, bouwen tuinmuur
Ontvangen op 28 maart 2012:
• Hummelo, Torenallee 6, veranderen en uitbreiden logiesgebouw
• Zelhem, Haitinkweg 8, verbouwen bijgebouw tot woning
Ontvangen op 29 maart 2012:
• Vorden, Deldensebroekweg 5, bouwen werktuigenberging
• Vorden, Dorpsstraat 10, veranderen gevel

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 20 maart 2012:
• Vierakker, Kapelweg 14, bouwen pluimveemestdroogloods (aanvraag van 7 juni 2011, nieuwe

aanvraag op 20 maart 2012 ontvangen, zie publicatie week 13)
• Zelhem, Bleek 3, slopen en bouwen woning

Vergunningsvrij
Ontvangen op 19 maart 2012:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 29A, veranderen gevel garage dmv garagedeur

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

Ontwerpvergunningen
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Zelhem, Hobelmansdijk 1, tijdelijk plaatsen woonunit

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te weigeren voor:
• Halle, Jolinkdijk 6A, tijdelijk bewonen recreatiewoning
• Zelhem, Ruurloseweg 30Z 108, tijdelijk bewonen recreatiewoning

De stukken liggen van 5 april t/m 16 mei 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze,
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve besluiten.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 20 maart 2012:
• Zelhem, perceel tegenover Slangenburgweg 2, Mega piraten festijn, 21 april 2012 van 18.30 tot

01.00 uur, Piratenfeesten B.V.
Afgegeven op 23 maart 2012:
• Bronckhorst, rolstoeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobielen, 10,11 en 12 mei 2012.

De Zonnebloem regio l Jsselstreek
• Halle, parkeerplaats nabij zaal Nijhof en sportcomplex De Meisterkamp, lunapark, kinden- en

volksspelen, vogelschieten, optocht en toneelavond, 4, 5,6 en 7 juli 2012, stichting School- en
volksfeest Halle

• Hengelo (Gld), sporthal De Kamp, voorjaarsconcert en houden van verloting, 31 maart 2012,
muziekvereniging Crescendo

• Kranenburg, Eikenlaan 23, paasvuur met live muziek in feesttent, 8 april 2012 van 20.00 tot
02.00 uur de volgende dag, stichting C.C.K.

• Zelhem, industrieterrein De Vinkenkamp, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. ONK
SuperMoto, 29 april 2012 van 09.00 tot 20.00 uur, catering H. van Heijst

Afgegeven op 28 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk en omgeving, klootschieten, 2 september 2012, buurtvereniging

De Noabers
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg SOA, buurtfeest met kinderspelen, vogelschieten en dansavonden,

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 6 juli van 19.30 tot 01.30 uur en 7 juli 2012 van 13.00 tot
01.30 uur, buurtvereniging De Noabers

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Verzonden op 23 maart 2012:

• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 2, veranderen linkerzijgevel ligboxenstal
Verzonden op 26 maart 201 2:
• Toldijk, Hoogstraat 44, kappen kastanjeboom
• Vorden, Nieuwstad 32, slopen entreeruimte verzorgingstehuis
Verzonden op 27 maart 2012:
• Hengelo (Gld), De Heurne 66, kappen 2 lindebomen (noodkap, eerder geweigerd op 13 december 2011)
Verzonden op 28 maart 2012:
• Vorden, Deldensebroekweg 6, kappen 16 populieren
• Zelhem, Wisselinkweg 1 en 3 en Korenweg, kappen 5 eiken, 3 berken en 2 beuken
Verzonden op 29 maart 2012:
• Drempt, Gientjesweg 2, afwijken bestemmingsplan

Geweigerde omgevingsvergunningen
Verzonden op 23 maart 2012:
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 22, bouwen schuur

Verzonden op 28 maart 2012:
• Zelhem, Michelstraat 17, kappen 2 eiken
• Zelhem, Korenweg 9, kappen 2 lindebomen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens Koninginnedag zijn de Kerkstraat, tussen de Wittehemelweg en de Dubbeltjesweg,

en de Gildeweg, tussen de Kerkstraat en huisnummer 45, van 29 april 17.00 uur tot 30 april 2012
21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de familiedag van de kerk op 2 juni 2012, waarbij diverse spelletjes voor
jong en oud worden gedaan, is de Kerkstraat, tussen de Ruurloseweg en Marktstraat, en de grote
parkeerplaats vóór de kerk, tussen de kerk en Museum 40-45, van 09.00 tot 20.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens dodenherdenking op 4 mei 2012 is de Toldijkseweg, tussen de Wehmestraat
en de Dorpsstraat, van 19.30 tot 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Steenderen, gedurende de wegwerkzaamheden aan de Kruisbrinkseweg/Toldijkseweg geldt een
stopverbod aan beide zijden van de Dorpsstraat om doorgang van buslijn 82 van Arriva te waarborgen

• Steenderen, tijdens de festiviteiten van Koninginnedag zijn op 30 april 2012 van 07.00 tot 19.00 uur
de Dorpsstraat, tussen de J.F. Oltmansstraat en de Landlustweg, en het Burg. Buddingh'plein.
inclusief het parkeergedeelte bij de Rabobank, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer en geldt op de Kerkhofweg, Burg. Smitstraat, J.F. Oltmansstraat, binnen
de bebouwde kom, Bronkhorsterweg, tussen de J.F. Oltmansstraat en de H. Addinkstraat, en
de dr. A. Ariënsstraat, tussen de J.F. Oltmansstraat en de Emmalaan, een stopverbod

• Toldijk, tijdens de internationale wedstrijden schapendrijven op 14 en 15 juli 2012 geldt op de
Wolfsstraat, vanaf nummer 3 in westelijke richting aan beide zijden van de weg, een stopverbod

• Vorden, tijdens het buurtfeest is de Julianalaan, tussen De Eendracht en de Wilhelminalaan,
van 2 juni 12.00 uur tot 3 juni 2012 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

Wet explosieven voor civiel gebruik
Op 28 december 2011 hebben wij een aanvraag ontvangen van Jacht en wapenhandel Hartens,
Zutphenseweg 9 in Vorden. Het bedrijf vraagt een overbrengingsvergunning op grond van de
Wet explosieven voor civiel gebruik voor het ontvangen van rookzwak buskruit voor herladers
van munitie. De vergunning wordt gevraagd voor een reeds bestaande situatie. Voor de opslag is
op 31 augustus 1993 namelijk al een milieuvergunning verleend. De gevraagde vergunning heeft
alleen betrekking op het transport en het ontvangen van het product. De overbrengingsvergunning
hebben wij op 20 maart jl. onder voorwaarden verleend en op 28 maart 2012 verzonden aan de
aanvrager.

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

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 11 A, brandveilig gebruik accommodatie
• Vorden, Hoekendaalseweg 4, vergroten agrarisch bedrijf en sloop stallen
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, bouwen vleesvarkensstal en veldschuur en aanleggen spuiwaterbassin
• Vorden, Schuttestraat 22, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit

De vergunningen zijn ten opzichte van de Ontwerpvergunningen niet gewijzigd. De stukken liggen
van 5 april t/m 16 mei 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

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

ingebracht tegen de Ontwerpvergunningen

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een 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 Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele
bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl



Openbare bekendmakingen - vervolg

Waterwetvergunning
Waterschap Rijn en IJssel heeft een aanvraag ontvangen van Maatschap Scheffer-Broekgaardeh
in Vorden. Het bedrijf vraagt een vergunning op grond van de Waterwet aan voor het direct lozen
van (afval)water afkomstig van Maatschap Scheffer-Broekgaarden, Nieuwenhuisweg 1 in Vorden
op oppervlaktewater. Waterschap Rijn en IJssel heeft besloten de vergunning te verlenen en stelt
daarbij voorschriften aan de lozing ter bescherming van het oppervlaktewater.

De stukken liggen van 5 april t/m 16 mei 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage.
U kunt zich hiervoor melden bij:
• de publieksbalie in het gemeentehuis
• bij het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Voor het inzien buiten

kantooruren kunt u telefonisch een afspraak maken

Monumenten
Voornemen tot afvoeren (van een deel) van objecten van de gemeentelijke
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om (een deel van) de volgende objecten af te voeren van de
gemeentelijke monumentenlijst:
• Laag-Keppel. Hummeloseweg 8, afvoeren woning
• Vorden, Wiersserbroekweg 10, handhaven boerderij, afvoeren parapluberg

De voornemens zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 29 maart jl. en liggen van 5 april t/m
16 mei 2012 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl -» Infobalie -+ Ruimtelijke plannen.

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

Besluiten tot handhaven van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
te handhaven:
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 2, woning
• Hengelo (Gld), Spalstraat 25, woning
• Keijenborg, Kerkstraat 7, kerk
• Laag-Keppel, Hummeloseweg 6, woning
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 17, boerderij met schuur
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 37, verenigingsgebouw

Vierakker, Vierakkersestraatweg 49, woning
Vorden, Deldehseweg 1, woning
Vorden, Mispelkampdijk 5, woning
Vorden, Rommelderdijk 4, woning
Vorden, Waarlerweg 1, woning

Besluiten tot afvoeren van objecten van de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten van de gemeentelijke monumentenlijst
(gedeeltelijk) af te voeren:
• Vorden, Lindenseweg 30, boerderij
• Vorden, Schuttestraat 13, handhaven boerderij met schuur, afvoeren pomp

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 29 maart jl. en liggen van 5 april t/m
16 mei 2012 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl * Infobalie -* Ruimtelijke plannen.

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

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend,
dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is
griffierecht verschuldigd.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
B en w van Bronckhorst hebben besloten twee medewerkers aan te wijzen als toezichthouder,
die belast zijn met het toezicht op de naleving van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wabo
en de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2010, voor zover hierin voor de gemeente
een taak is weggelegd. De toezichthouders beschikken over een legitimatiebewijs dat door b en w
is afgegeven.

.
KOM KIJK EN N
Meubelen voor meeneemprijzen!
Banken, fauteuils, eethoekiyt kasten, floxsprings
matrassen en bodems.

MEE!

NIEUW BIJ DE
SPANNEVOGEL

MEUBELEN VODB DE ALLERLAAGSTE MEENEEMPRIJZEN!
Tegen een kleine meerprijs bezorgen en monteren wij de menbelen bij n thuis. DEyjSPANNEVOGEL

MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

RHIRLOSEWEG 2 HENGELO SU TEL. (85751 4614 84
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Beter-Sterker-Mooier en...Giga kortingen!!
-,,

Zeer mooie windvaste screens
met superstrak screendoek.
Gemakkelijke bediening dmv
Somfy motoren.Kleine kastjes in
alle ralkleuren zonder meerprijs!

S-(i hè. Plaza home
Super stabiele terrasoverkapping met
waterdicht weitex doek !
Samen met een heater & verlichting
lang genieten deze zomer.

vrijdag 6 A zaterdag 7 April 1O.OO-16.OO uur

Markiezen
Jarenlang plezier van deze
kwaliteits en onderhouds arme
markiezen. Het doek is zwaar
geïmpregneerd horecadoek en
i.c.m. het mooie aluminium
frame heeft u een degelijke en
sierlijke markies aan uw woning.

Verand a
Mooie degelijke topkwaliteit veranda!
Voorzien van gelaagd veiligheidsglas,
zonwering, windscherm, heater en
verlichting.
Gratis in 47 ralkleuren leverbaar !
Van vroeg in het voorjaar tot laat in
het najaar genieten !

2e paasdacf gesloten !

C'tiiïe Knikarmschermen
Mooie & compacte knikarmschermen.
Waterdicht weitex horecadoek en
geintregreerde verlichting.
Windklasse 3, dus zeer sterk en veilig.
Voor jarenlang terras plezier !

Topkwaliteit zonnepanelen !
Perfect kwaliteit met hoog rendement.
Betaald zichzelf terug !
Wij regelen alles voor U.

Ook voor zonwering naar Eugelink! Wij betalen t/m de PaassHow uw BTW!
Kom vrijblijvend langs in onze showroom, of kijk voor meer info op www.eugelink.nl

ugelink
**F COMFORT OM Hl

VOf

COMFORT OM HET HUIS

Bleekstraat 12
7255xz Hengelo gld.
T. 0575-461210
E-mail: info@eugelink.nl

Ook op
2e Paasdag
geopend!

fl

NISSAN Pixo 1.0
Acenta Airco
okt.-2010, benzine
19929 km

Seat Ibiza 1.2 12v
Reference 3D
april-2007, benzine
64888 Km

Renault Koleos 2.5
Dynamique Pack
dec.-2008, benzine
70197 km

NISSAN Pixo 1.0
Acenta Airco
okt.-2010, benzine
19929 km €6950

Merk/Model
HYUNDAI Tucson 2 Oi Style
MAZDA 6 Sport 2.3I Active
MAZDA 3 1.6 Executive
Mazda 6 Sport 2.0 CiTD Executive
MAZDA 3 1.6 Executive Sportl
MITSUBISHI Colt 1.5 d'Azur
Mitsubishi Outlander 2.0 4wd Comfort LPG-G3
MITSUBISHI Outlander 2.0 Invite plus
NISSAN Almera Tino 2.0 CVT Ambience
NISSAN 350Z 3.5 V6
NISSAN Primera Estate 1.8 Acenta
NISSAN Note 1.6 Life + Automaat
NISSAN Qashqai 1.6 Acenta
NISSAN Qashqai 2.0 CVTTekna Pack Automaat
NISSAN Notet.6 Life
NISSAN Note1.6 Life-t- Connect Automaat
NISSAN Patrol GR 3.0 Di Lux.voll B-st
NISSAN Qashqai 1.6 Acenta
NISSAN Qashqai 1.6 Visia Pack Look
NISSAN Note 1.6 Life
NISSAN Micra 1.2 ELLE
NISSAN Note 1.6 Life Pack Automaat
Nissan QASHQAI 1.6 Acenta 2WD
Nissan Note 1.6 Life Silver
Nissan Micra 1.2 80 M/T Visia Pack
Nissan Micra 1.2 65PK Mix 3D
Nissan Juke 1.6 2wd Acenta
Nissan Kubistar 1.2-16V 16-260 Tekna Met Achterdeuren
Nissan QASHQAI 1.6 Tekna
Nissan X-Trail 2.0 XE 2WD
Nissan X-Trail 2.5 Sport Outdoor 4WD
Nissan QASHQAI 1.6 Acenta Connect Navigatie
Nissan Interstar 2.5 dCi 100.35-308L Comfort
Nissan QASHQAI 2.0 4WD Acenta Premium Automaat
Nissan QASHQAI 1.5 Dei 2wd Acenta
Nissan QASHQAI+2 2.0 Optima 2WD

Bouwjaar
31-03-2008
09-03-2007
18-08-2006
10-09-2004
29-06-2006
06-01-2007
14-05-2004
03-02-2006
21-03-2002
10-12-2005
07-03-2005
20-10-2009
15-04-2009
28-06-2007
08-08-2008
29-04-2009
16-04-2004
18-02-2010
17-04-2007
15-04-2008
12-10-2007
05-09-2008
08-03-2011
29-08-2008
30-03-2011
29-05-2009
22-06-2011
13-11-2008

30-05-2008
12-02-2009
13-10-2006
26-05-2009
13-11-2008
11-01-2008
30-11-2010
03-01-2011

Brandstof
benzine
benzine
benzine

diesel
benzine
benzine

ipg-g3
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
diesel

benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
benzine
diesel

benzine
diesel

benzine

Km
38799
64092
76202
136228
67502
80207
169664
81994
125141
42158
133586
15760
48949
46203
53581
28579
103843
34314
26746
54663
20409
50609
23007
24866
7286
15166
18758
16918
54659
48172
74993
22618
53000
46811
48111
28214

Prijs
€ 13.950,00
€ 16.890,00
€ 10.950,00

€ 6.900,00
€ 9.890,00
€ 7.950,00
€ 6.900,00
€ 9.950,00
€ 4.950,00

€ 19.950,00
€ 6.950,00

€ 15.890,00
€ 17.450,00
€ 18.950,00
€ 11.950,00
€ 15.890,00
€ 17.950,00
€ 19.890,00
€ 14.950,00
€ 11.950,00
€ 6.690,00

€ 13.950,00
€ 21.890,00
€ 12.950,00

€ 9.950,00
€ 8.450,00

€ 18.450,00
€ 6.950,00

€ 15.890,00
€ 20.900,00
€ 11.890,00
€ 18.950,00
€ 11.950,00
€ 21.850,00
€ 22.890,00
€ 25.650,00

Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 31-08-2010 benzine 10573 €7.950,00
PEUGEOT 307 1.6-16V XT 5D 19-05-2005 benzine 92623 € 6.950,00
RENAULT Mógane Estate 1.6 Dynamique 18-01-2010 benzine 67173 € 15.950,00
RENAULT Scénic 1.6 Celsium 25-10-2010 benzine 27323 € 19.500,00
Renault Mógane CC 2.0 16V140 CVT Dynamique 28-05-2011 benzine 12596 €29.950,00
RENAULT Clio Estate 1.2 TCE Collection 05-02-2011 benzine 22315 €15.950,00
RENAULT Twingo 1.2 Authentique 28-04-2008 benzine 70000 € 5.490,00
RENAULT Espace 2.0T Privilege 18-01-2007 benzine 130133 €12.890,00
Renault Laguna Coupe 2.0 16v Turbo Dynamique Automaat 30-01-2009 benzine 80511 €22.890,00
Renault Mégane 1.616V Business Line Navi 09-06-2008 benzine 91989 € 10.950,00
RENAULT Grand Modus 1.2 TCE Exception 06-11-2009 benzine 32375 €13.890,00
Renault Kangoo 1.616v Expression Luxe 31-05-2006 benzine 83692 € 8.950,00
RENAULT Mégane Coupé 2.0180PKTCeGT 31-01-2011 benzine 9278 €22.950,00
Volkswagen Caddy 1.6 Optive 5-persoons 04-05-2006 Ipg-g3 127143 € 9.950,00

Actie tarief

Standaard tarief

Contante waarde

€ 2.500
€ 5.000
€ 2.500
t 5.0ÜO

Totaal
kredletbeefrag
€ 2.500
€ 5.000
€ 2.500
€ 5.ÓOÖ

Aflopend krediet verstrekt door Rena
Rijk (KvK nummer 30055070, AFM
maanden maximaal te financieren
30/04/2012. Renault Financial Sorvfc
Vraag uw Renault verkoopadviseur
bedraagt 9,9%. Toetsing en registrat
drukfouten voorbehouden.

l ooplijd" in
maanden

18
24
18
24

uit Fïnancial
vergunnings

bedrag €
;es behoudt
naar de bes
e bij het BK

Vabl.; de bot
rentevoet

0,0%
0,0%
9,9%
9,9%

Services, han
nummer 1200
5.000. Alleen
zich het recht
chikbaarheid v
R te Tiel. Bedr

Jaarlijks
Kosten percentage

0,0%
0.0%
9.9%
9.9%

Totaal te betalen
bedrag

€ 2.500
€ 3.000
€ 2.692
€ 5.509

delsnaam van RCI Financial Services É
9781). Jaarlijks kostenpercentage bec
geldig op occasion orders tussen

voor de actie zonder opgaaf van rede
an dit product. Jaarlijks kostenpercent
agen zijn afgerond op hele euro's. Ren

Maandtermijn

f 139
€208
€150
C 230

i.V. te Schiphol-
raagt 0% tot 24
01/03/2012 t/m
i te beëindigen,
age na de actie
ewijzigingen en

Let op! Geld lenen kost geld ̂

'Prijzen zijn exclusief afleverkosten.

HERWERS
NISSAN

Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo (Gld.)
www.herwers.nl
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VOORJAARSKRIEBELS BIJ HCI
IN DE MAANDEN APRIL EN MEI SPECTACULAIRE KORTINGEN
EN LEUKE ACTIES SPECIAAL VOOR HET VOORJAAR

SIERBESTRATING

CHINA BLUE HARDSTEEN
60X60X3 CM

GEZOETMETFACET £31,50 P/M'

ROMA ANTICA
GEBAKKEN STRAATSTEEN
WAALFORMAAT € 29,50 P/M'

PURAS BETONSTENEN
20X30X5 CM IN GRIJS-ZWART DARK
BRONZE EN AVONDZON /» -t« nn

€11,00 p/M2

BADKAMERS EN KEUKENS

HCI BETAALT UW 19% BTW
GELDIG OP KEUKENS EN SANITAIR

AFHAALCENTER

COMPLETE SET BETON/
METSELBENODIGDHEDEN

SET BESTAAT UIT:

- KRUIWAGEN MATADOR M110
- SPECIEKUIP 65 LITER ZWAAR MODEL
-ZANDSCHOP OF BETONSCHOP
- 5 BOUWEMMERS HC112 LITER

COMPLETE SET VOOR € 100,00

HCI. DOET JE HUIS GOED.

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

VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE VOORWAARDEN. ACTIE GAAT IN OP MOMENT VAN PLAATSING

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

BinnenHuisCenterSHCI
Hengelo Gtd. Kruisbergseweg 13 - UMt Ettenseweg 39 (geen keukens en badkamers) - Zevenaar Ampèrestraat 3 (geen keukens) - Eist Nieuwe Aamsestraat 30 (geen kei

Ruurloseweg 65c
7251 LB Vorden
Tel.: (0575) 55 2080
Fax:(0575)555100
Mobiel: (06) 51 631 878

Bulten
Techniek

10*00- 17.00 uur DE BOVENSTE PLANKZATERDAG

MAANDAG 10.00 - 17.00 uur

~LT
_TL

Wij nodigen U uit om onder het genot van een drankje, onze nieuwe tu/nmochines,

producten en demonstraties te bekijken. Ook zijn er diverse aanbiedingen.
\

Dit jaar zullen ook een aantal van onze relaties zich promoten, te weten:
* Hoveniersbedrijf Piek Zweverink.

* BOOMZORG 35.NL / Jasper Steenbergen.

* Eetcafé de Reehorst / www.bbqvorden.nl
* Willem Schot Bedrijfsondersteuning.

* Meubelmakerij De Bovenste Plank / Boomstamtafel.com

Door de bon hiernaast in te vullen en in te leveren op één van deze dagen,
maakt U kans op leuke prijzen, waaronder:

* een waardebon bij Bulten Techniek te besteden,1

* een waardebon voor een 3-gangen-menu voor 2 personen incl. wijn
* een waardebon voor een abonnement op een tuinblad.

Ook aan de kinderen wordt gedacht, (luchtkussen / knutselen, enz.)

Boomzorg
Jasper Steenbergen i

\ MAATWERK MEUBELS \ INBOUWKASTEN
\ MAATWERK KEUKENS \ KASTWANDEN

\Schuttestraat 22, Vorden, tel. 06-10037792 www.debovensteplank.comy

EVERINK
N O f £ l l t l S

Willem Schot
Bedrijfsondersteuning

Naam:

Adres:

Postcode / Woonplaats:

Tel: . E-mail:
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SFEERVOLLE PAASSHOW T/M 9 APRIL

brengt weer volop vrolijkheid en gezelligheid

in het huis. Onze toonzalen zijn daarom in sfeervolle

voorjaarsstemming gebracht en staan bol met de

laatste trends in woon- en slaapcomfort.

Ook onze relaxfauteuilstudio is volop aangevuld

met de nieuwste modellen. Dat wordt weer genieten

van een verrassende Paasshow bij Helmink Wonen...

HELMINK
wonen vorden

Zutphenseweg 24, Vorden

Tel. 057555 15 14

www.helminkwonen.nl facebook.com/helminkwonen

DALLAS 1400. • 5 kg vulcapaciteit • Start-
uitstel en resttijdindicatie • Diverse waspro-
gramma's • Ruime vulopening • Energie-
klasse A+

487.-479.-

KDL32EX720. • Edge LED technologie • MotionFlow XR200 • DLNA, Internet Video, Skype en
WiFi ready • Surfen op internet op uw TV-scherm • Energieklasse B

kgMjHj«FmCT TOSHIBA
C660-2RC. • Intel Core i3-380M processor
• 6 GB geheugen • 500 GB harde schijf
• Intel GMA HD grafische kaart • LED-scherm PHILIPS

PT725/16. • 40 minuten
draadloos gebruik • Afspoel-
baar met QuickRinse-systeem
• Super Lift & Cut-systeem
• Dynamic Contour Response
• Prijs na 10% kassakorting

VAN 497

SONY
BDV-L600. • 2.1 thuisbioscoop met iPod
doek • S-Force Pro 3D Front Surround
Sound en 350 watt vermogen • BRAVIA
internet video

yjugm^ËBSS PHILIPS
DVP3880/12. • CinemaPlus • Bekijk uw
films in HD kwaliteit • Progressive Scan
Component Video • USB en HDMI

Canon
IXUS117HS. • 12 megapixels HS sensor
voor fotograferen bij weinig licht • 8 mm
4x optische zoomlens • Groot 7,6 cm LCD
scherm

10% kassa-
korting

op het gehele assorti-
ment persoonlijke

verzorgingsapparaten
van Braun, Oral-B, Philips
en Babyliss. Van haarstyler
tot scheerapparaat en van

tandenborstel tot voetenbad.

Prijs-en modelwijzigingen en eventuele druk-en zetfouten voorbehouden.
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekten uiterlijk t/m zaterdag 7 april 201 2.
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E&S & betrouwbare leveranciers bieden zekerheid

Een selectie van buitenzonwering en tuinhekken van Verano.

Hummelo - E&S Zonwering biedt samen met haar leveranciers de ga-
rantie van goede producten die voldoen aan onder andere de CE nor-
mering, maar waarbij ook de garantie blijft gewaarborgd. Zij geeft
samen met haar team gepast advies en ondersteuning, ook voor spe-
cifieke situaties. Daarom is het bedrijf in Hummelo door leveranciers
uitgeroepen tot Privilege dealer Verano Nederland, Luxaflex Inspira-
tion dealer, Hörmann specialist en Somfy Top dealer Home Motion
Partner.

Verano staat al meer dan 20 jaar
bekend als toonaangevend merk en
internationaal leverancier van kwa-
litatief hoogwaardige producten op
het gebied van zonwering en buiten-
leven. Het merk Verano zorgt voor
comfort en een optimale beleving

van het leven binnen- en buitenshuis.
De producten worden continue geop-
timaliseerd en afgestemd op de wen-
sen van de klant. In hun assortiment
zijn functionele elementen als zon-
wering, beschutting, verlichting en
verwarming opgenomen, met (vrij-

staande) terrasoverkappingen, (flexi-
bele) tuinschermen, windschermen,
bloembakken en vijverranden. Daar-
naast zijn veiligheid en energiebespa-
ring onderdeel van hun programma,
wat tot uiting komt in (isolerende)
rolluiken en garagedeuren, maar ook
zonnepanelen. Het bedrijf is op dit
moment bezig met allerlei nieuwe
artikelen, het complete buitenleven
komt erbij, vooral buitenzonwering.
"Ze zijn zojuist uitgeroepen tot Pro-
jectleverancier van Nederland. Ik
ben blij dat ik al 16 jaar dealer van
hun ben. Ik heb hun vertrouwen, ze
willen nog steeds investeren in onze

showroom."

Luxaflex is van Hunter Douglas. "Ze-
ker als ik speciale vormen ramen
heb, werk ik alleen met Luxaflex.
Zij hebben het zo uitgekiend, dat ik
weet dat het product over vijfjaar
ook nog werkt. Op speciale vormen
zijn zij supersterk. Of een hoek wel
of niet haalbaar is om aan te kleden?
Het is wel bewerkelijk, maar niet on-
haalbaar." Het bedrijf nam onlangs
Hamstra in Almere over. "Zij gaan
met heel veel acties komen dit jaar,"
lacht Sandra Naves.

E&S is gekozen tot Hörmann specia-
list voor de Achterhoek. "Sinds 1996
zijn wij voor onze klanten een stabie-
le leverancier van zonwering, rollui-
ken, garagedeuren, raanidecoratie en
horren. Sinds kort is het assortiment
uitgebreid met het programma van
Hörmann voordeuren en brandveilige
binnendeuren. Wij bieden zekerheid,
een dergelijk product kopen mensen
voor de lange termijn. Daarom bie-
den we niet alleen een scherpe prijs
maar ook een goede prijs/ kwaliteit
verhouding. Dat is van belang om
het plezier van het product ook op de
lange termijn te waarborgen."

Een Hörmann specialist is een door de
Hörmann groep aangestelde exclusie-
ve vertegenwoordiger voor Hörmann
producten! Deze is gespecialiseerd in
de verkoop, montage en service van
Hörmann garagedeuren en elektri-
sche aandrijvingen. "Wij verkopen
uitsluitend sectionaaldeuren, elektri-
sche aandrijvingen en huisdeuren van
Hörmann, een Europees marktleider
en grootste fabrikant van garagedeu-
ren en elektrische aandrijvingen. De
keuze voor Hörmann garagedeuren
is eenvoudig te verklaren: Kwaliteit
zonder compromissen!"

Somfy is een wereldwijd opererende
Franse onderneming, marktleider en
toonaangevend fabrikant van elektri-
sche motoren, bedieningen en senso-
ren voor buitenzonwering, rolluiken,
raamdecoratie, gordijnen, tuinhek-
ken, garagedeuren en verlichting. De
Nederlandse dochtervestiging is in
Hoofddorp. Vorig jaar werd E&S ook
Somfy Home Motion Partner. "Eerder

leverden we er afstandsbedieningen
bij, nu is het mogelijk om de bestu-
ring bijvoorbeeld vanaf je telefoon te
doen met Home Motion by Somfy."
Dit houdt in dat alle elektrische voor-
zieningen in en rond het huis kun-
nen worden bestuurd via de afstands-
bediening, laptop, tablet, smartp-
hone of zelfs helemaal automatisch
via sensoren of tijdklok. Alle Home
Motion producten, zoals buitenzon-
wering, rolluiken, screens, raamde-
coratie en gordijnen, tuinhekken en
garagepoorten kunnen op een een-
voudige manier gezamenlijk worden
aangestuurd.

Het bedrijf aan de Torenallee doet
veel op het gebied van zonwering,
raamdecoratie en horren. Sandra
Naves heeft een team van vakmensen
om zich heen, waaronder een bouw-
kundig tekenaar en bouwkundige.
Op dit moment doet E&S ook veel
onderhoud van raamdecoratie. Van
bedrijven en particulieren. "Ik merk
dat bedrijven -meer investeren in on-
derhoud."
Het geeft veel voldoening als het dan
toch lukt een goede oplossing te bie-
den aan de klant. "Ik doe dit al 16
jaar, dat kun je niet anders dan met
veel passie doen. Ik ben er echt weg
van, het is een superleuk vak." Zelfs
op vakantie kijkt Sandra Naves rond,
ze bezoekt zaken en doet inspiratie
op.

"We voldoen aan alle eisen en hebben
kwaliteit staat hoog in het vaandel,"
benadrukt Sandra nog eens. "Mijn
mensen zorgen ervoor dat ook de
moeilijkste situaties het hoofd wor-
den geboden. Je moet heel inventief
zijn, verder kijken."

"Voor de Pasen staat een deel van de
nieuwe producten in de showroom,
die is op Tweede paasdag ook ge-
opend van 10.00-16.00 uur," besluit
Sandra Naves. "Het is een behoorlijke
verandering, maar mijn doel om alle
A-merken op één adres te krijgen, is
gelukt."

E&S Zonwering, Torenallee 8, 6999
DD Hummelo, telefoon (0314) 389393.
Meer informatie via de site www.zon-
weringachterhoek.nl.

Voorjaarsshow bij
Tweewielercentrum Fokkink

HIK in 'de Tol'
Ruurlo - Ook dit jaar houden
wij op 2e paasdag weer onze ge-
bruikelijke voorjaars show waar
u rustig alle nieuwe modellen
en accessoires kunt bekijken of
eventueel een proefrit maken.
Batavus introduceert naast de
bestaande modellen twee nieuwe
modellen met elektronische trap-
bekrachtiging nl.: de Batavus Fu-
ego en de Batavus Viento Easy.

Met de introductie van de Batavus
Fuego EGO introduceert Batavus
een compleet nieuw type fiets met
elektrische ondersteuning . want de
Batavus Fuego is net als alle andere
E-Bikes is uitgerust met elektronische
trapbekrachtiging, maar dan met de
onzichtbare accu in de kettingkast.

Wie kennis wil maken met de Bata-
vus Fuego of de andere modellen, kan
Goede Vrijdag 6 april en 2e paasdag
terecht bij Batavus Dealer Fokkink

Tweewielers in Ruurlo. Op vrijdag-
middag staat er een promotieteam
van Batavus klaar om geïnteresseerde
consumenten op weg te helpen. Tij-
dens een proefrit kan een ieder zich
zelf overtuigen van het gemak van de
elektronische trapbekrachtiging.
De Batavus Fuego is uitgerust met
een gelijkstroommotor die reageert
op de kracht waarmee de pedalen
worden rondgedraaid. Bij druk op de
pedalen voegt de motor zoveel ener-
gie toe dat de trapkracht wordt ver-
dubbeld of 2,3 maal vergroot wordt,
afhankelijk van de gekozen stand. Bo-
ven de 16 kilometer per uur neemt de
ondersteuning af, totdat deze bij 25
kilometer per uur nul is. Kortom, de
Batavus Fuego vergroot de trapkracht
alleen als het echt nodig is! Waardoor
ook fietsen met tegenwind, heuvel
opwaarts, met een kind achterop,
of met een zware boodschappentas,
puur plezier is. Ervaar het zelf en
maak een proefrit!

Messcherpe Occasion deals

Paasshow Spektakel bij
Herwers
Hengelo - Wie op zoek is naar een
betrouwbare occasion, tegen een
scherpe prijs is tijdens het Paas-
show Spektakel op tweede Paas-
dag bij Herwers in Hengelo aan
het juiste adres. Tijdens het Paas-
show Spektakel zijn alle occasi-
ons extra aantrekkelijk dankzij
0% rente financieringsactie en
messcherpe prijzen.

Bij Herwers worden alle occasions
vooraf streng gecontroleerd op kwa-
liteit, veiligheid en betrouwbaarheid.
Er is een uitgebreid assortiment be-
trouwbare occasions van diverse mer-
ken, in vele uitvoeringen en in betaal-
bare prijsklassen. Kijk ook op www.
hei-wers.nl.

Wittebrink - Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, speelt de Hummelose
band HIK, de Rock-feestband die onlangs het 12 1/2 bestaan vierde, in
café 'de Tol' in de Wittebrink. Het optreden begint om 21.00 uur en de
toegang is, zoals altijd, gratis.

De band begon als vriendengroep en
is dat nog steeds. De vijf-mansfor-
matie speelde in de afgelopen jaren
tijdens menig gezellige feestavond in
zaal, café, tent of openlucht.
De muziek van HIK spreekt jong en

oud aan. Van rock tot sfeervolle Ne-
derlandstalige muziek wordt gespeeld
en de gezelligheid en interactie met
het publiek staan voor de HIK-man-
nen hoogin het vaandel. Naast de
drums, bas- en slag-/sologitaarbezet-

ting heeft HIK een accordeonist, die
zorgt voor warme melodielijnen en
vrolijkheid.
In HIK spelen Ronald Hagen-slaggitaar
& zang, Hinke Kok-drums & zang, Se
bastiaan Klaassen-slag/solo gitaar, Ar-
jan Wullink-basgitaar en sprekkeri-j
en Giovanni Braam-accordeon.
Wil je nadere informatie over de band
dan kun je ze via email bereiken op
hikrock@hotmail.com.
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Kunst huren via Kunst of
Art in Laag-Keppel
Laag-Keppel - Kunst of Art is een familiebedrijf bestaande uit Mike en
Riek Hulshof. Twee broers die vanuit het neogotische kerkje in Laag-
Keppel moderne kunst verhuren en verkopen aan zowel particulieren
als bedrijven.

Kinderboerderij Feltsigt

Wie denkt dat kunst alleen is weg-
gelegd voor mensen met een groot
budget, vergist zich. Voor vijftien eu-
ro per maand kan al een kunstwerk
gehuurd worden. De verhuurprijs is
hierbij afhankelijk van het aantal en
het soort werken dat gehuurd wordt.
Particuliere klanten sparen daarbij
tweederde van het huurbedrag. Aan
het einde van de huurperiode kan het
gespaarde bedrag worden gebruikt
voor de aankoop van een willekeurig
kunstwerk uit de collectie.

COLLECTIE
De collectie bestaat uit regionale kun-
stenaars bijvoorbeeld Monique Wol-
bert, Ad van den Brink en Henk Huls-
hof als grootmeesters zoals Brood,
Corneille, Guillaume Lo-A-Njoe en
Cremer.

KUNST KIJKEN?
De galerie aan de Hummeloseweg
4a in Laag-Keppel is geopend van
donderdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Uiteraard is een groot deel
van de collectie ook te bekijken via:
www.kunstofart.nl.

Tweede paasdag 9 april opening
seizoen

Konijnen van Kinderboerderij Feltsigt.

Bekveld - Op 2de Paasdag is iedereen welkom om een kijkje te nemen
bij kinderboerderij Feltsigt. Hier kan men rustig de dieren en hun jon-
gen bekijken, genieten van een lekkere kop koffie met huisgemaakte
kruidkoek. De kinderen kunnen gaan spelen in de grote zandbak,
kunsten vertonen op de speelattributen of skelteren op de skelter-
baan.

In de week naar de opening toe wordt
er nog hard gewerkt. Zo is er voor de
cavia's een geheel nieuw onderkomen
gemaakt. In de kantine van de kin-
derboerderij was een plek waar kin-
deren cavia's konden knuffelen maar
het nadeel was dat de cavia's na het
knuffelen weer in hun hok werden
teruggezet. Dit kon anders dachten
Everlien, Albert en de kinderen Jans-
sen. Naast de kantine was een stukje
veld waar eigenlijk niks meegedaan
werd dus was het idee snel gemaakt.
De uitvoering ervan verliep ook voor-
spoedig met als gevolg dat de cavia's
nu heerlijk buiten kunnen lopen. Het
weitje is zo gemaakt dat de kinderen
erin kunnen om ze te aaien maar de
cavia's er zelf niet uit kunnen. Verder
is er een pingpong tafel gerealiseerd
in de speelweide zodat de papa's en
mama's met hun kinderen een fami-
liespel kunnen spelen, maar natuur-
lijk ook kinderen samen. De fietsen

en skelters voor de skelterbaan zijn
nagekeken op loszittende onderde-
len zodat dit ook veilig is. En niet te
vergeten het terras moet worden in-
gericht voor de bezoekers om als de
zon schijnt de zorgen van de dag te
vergeten.
De dieren maken het allemaal prima.
In het konijnenhok hebben we een
nest jonge konijnen gekregen die in-
middels ongeveer 3 weken oud zijn
en nu een vacht gekregen hebben
en de kraaloogjes open doen. Er zijn
dwerggeitjes geboren die inmiddels
ook al lekker door de wei heen hup
pelen en die dan ook rustig geaaid
mogen worden. Het varken ligt rus-
tig in haar hok naar haar biggen te
kijken.
Wat goed te weten is, is dat kinder-
boerderij Feltsigt een zoönosen keur-
merk heeft. Dit keurmerk houdt in
dat de kinderboerderij er alles aan
doet om bacteriën overdraagbaar

van dier op mens zo klein mogelijk
te houden. Zo moet er een lijst wor-
den ingevuld door de dierenarts die
vervolgens beoordeeld wordt door de
Gezondheidsdienst voor dieren (GD).
Vervolgens wordt het keurmerk ver-
kregen. Dit moet elk jaar opnieuw
worden gedaan. Een onderdeel van
de üjst is dat de kinderboerderij ver-
plicht is om de geiten en schapen in
te enten tegen Q-koorts, goede was-
gelegenheid aan te bieden en mensen
de gelegenheid geven om met schoon
schoeisel het terrein te verlaten.
Behalve op het buitenterrein is er ook
gekeken naar wat er anders kan voor
de inwendige mens en kind. Zo is het
ijsassortiment veranderd en wat uit-
gebreid en is er voldoende lekkers te
verkrijgen.

Kinderboerderij Feltsigt ziet haar gas-
ten (groot en klein)graag komen op
tweede Paasdag waar natuurlijk vol-
doende eieren zullen zijn om te wor-
den voorzien van schilderkunsten
van de kinderen. Vanaf 13.00 uur is
men welkom aan de Bekveldseweg
5 te Bekveld gemeente Bronckhorst.
Routebeschrijving staat op de ver-
nieuwde website www.feltsigt.nl.

Nieuwe loot bij TRIP TAXI
Doetinchem - Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Toepasselijker kan
het niet. TRIP TAXI VOF heeft een nieuwe loot aan de stam: Autorij-
school TRIP. Het bedrijf dat in Doetinchem en omgeving bekend staat
om zijn taxi- en koeriersdiensten levert nu ook rijles op maat.

'Hiermee spelen we in op een groei-
ende vraag,' verklaart instructrice
Dianne Jansen die in een nieuwe
Mercedes C-Klasse haar toekomstige
leerlingen begeleidt. Het accent ligt
op kwaliteit en veel persoonlijke
aandacht.

'Je merkt dat sommige klanten ex-
tra zorg en begeleiding nodig heb-
ben. Voor ons is het een uitdaging
om ook hen voor hun rijbewijs te
laten slagen.' Zo kunnen mensen bij
TRIP terecht van jong tot oud. met
16,5 jaar mag men tegenwoordig al
lessen en men kan op 17 jarige leef-
tijd al examen doen voor het B- rij-
bewijs.

Autorijschool TRIP heeft meer in
petto. Bijvoorbeeld een opleiding ge-
richt op het chauffeursdiploma voor
de taxi, Dianne Jansen:door mijn ei-
gen ervaring als taxi-chauffeuse kan
ik de beginnende taxi- chauffeur de
extra aandacht en begeleiding geven

die het cbr eist. ook is de rijschool
gecertificeerd om taxibedrijven te
begeleiden naar TX-keur, het offici-
ële landelijke kwaliteitskeurmerk
voor taxivervoer.

Tevens kan men voor de cursus:
doelgroepen- vervoer, en sociale
vaardigheden ook bij autorijschool
TRIP terecht.

Autorijschool TRIP, Varsseveldseweg
168 in Doetinchem, start met een
speciale actie. Wie zich inschrijft
vóór 30 april krijgt een gratis proef-
les en betaalt voor de eerste 10 les-
sen (van 60 minuten) niet meer dan
€ 30,00 per les.

Inschrijven is mogelijk via de
website www.autorijschooltrip.nl
of telefonisch: 0314 - 323697. Mailen
kan ook: info@autorijschooltrip.nl



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

Finales Stratenschiettoernooi Presentatie 'Kanjers voor
Kanjers' wielerploeg

Het damesteam van de Rozenstraat.

Hengelo - De finales van het Stratenschiettoernooi van de gemeente
Bronckhorst hebben inmiddels plaatsgevonden. De organisatie was
wederom in handen van SV Willem Teil.

Er deden 74 teams met in totaal 357
deelnemers mee. De wedstrijden wer-
den op meerdere avonden gehouden.
S.V. Willem Teil kan terug kijken op
een geslaagd toernooi mede dankzij
de inzet van de 55 vrijwilligers. De
prijzen werden uitgereikt Arno Spek-
schoor, wethouder van de gemeente
Bronckhorst en Arie de Koning vice
voorzitter van S V Willem Teil.
Bij de heren a individueel was het nog
heel spannend tussen Appie Rouwen-
horst en Henk Lubbers. Het uitein-
delijke verschil was één punt in het
voordeel van Appie Rouwenhorst.
Bij het team heren A heeft de

Wichmondseweg gewonnen met een
voorsprong van 4 punten op de num-
mer 2 De Jagers.
Na afloop van de prijsuitreiking felici-
teerde en bedankte de vicevoorzitter
alle deelnemers voor hun sportieve
inzet en hoopte hun allen volgend
jaar weer te zien.

Uitslagen Stratenschiettoernooi
2012:
Teams Dames: l Rozenstraat dames
1958. 2 Biks Bunny's dames 1904. 3
Banninkstraat ds 1883.
Teams Heren A: l Wichmondseweg
2099. 2 De Jagers 2095. 3 Vordense-

weg 2053.
Teams Heren B: l Sarinkkamp voor
1877. 2 Berkenbuurt 1848. 3 Noabers
heren 2 1842.
Individueel Dames A: l Salebrink S.
Rozenstraat dames 514. 2 Rouwen-
horst J Rozenstraat dames 510. 3 Ver-
steege J. Kervelse Enk dames 501.
Individueel Dames B: l Braakhekke;
W. Banninkstraat ds 488. 2 Midde-
link, H. Buks Bunny's ds 486. 3 Maan-
dag, A. Rozenstraat ds 482.
Individueel Heren A: l Rouwenhorst
A. Wichmondseweg 545. 2 Lubbers
H. Klaterbrink l 544. 3 Middelink, C.
Buks Bunnys l 536.
Individueel Heren B: l Teunissen,
F. Prunusstraat 477. 2 Haggeman,
J. Holtria 2 475. 3 Scheurink, H. de
Plakkers 484.

Periodeprijzen uitgereikt

Superboerenpoule

Een van de elf winnaars van een prijs, geflankeerd door Benno Berends van BoXXer en Mascotte Guus. Foto: johan Wissink

Doetinchem - Afgelopen weekend heeft SV Superboeren De Graafschap
de eerste prijzen uitgereikt aan de deelnemers aan de Gelderesch Rei-
zen Superboerenpoule. Het ging om de periodeprijzen. Dit gebeurde
bij BoXXer in Doetinchem, zij hebben deze prijzen beschikbaar ge-
steld: elf winnaars zijn een portable TV rijker.

De Superboerenpoule is een voorspel-
lingscompetitie is een voorspellings-
competitie op onze website. Volgend

seizoen meedoen? Registreer u alvast
als deelnemer op www.superboeren.
nl. Daarnaast werd de overeenkomst

tussen BoXXer en SV Superboeren De
Graafschap ondertekend, waarmee
de samenwerking een feit is.

Meer info over SV Superboe-
ren De Graafschap is te vinden
op onze uitgebreide website:
www.superboeren.nl.

Regio - Zaterdagavond vond in het ARX-theater achter restaurant
'Wolfersveen' de presentatie van de wielerploeg 'Kanjers voor Kanjers'
plaats. Het team met jonge wielrenners uit de regio, wil een overgang
bewerkstelligen tussen coureurs die uitkomen in de categorieën 'Be-
loften' en 'Elite' naar het professionele en/of amateur wielrennen. De
laatste jaren ontbrak deze aansluiting en door dit nieuwe team zijn
de mogelijkheden terug. De eerste resultaten van het team, met 3e en
2e plaatsen en zelfs al een overwinning, is veelbelovend. Door het aan-
trekken van voldoende sponsoren zijn er voldoende mogelijkheden
om rondom het team een professionele organisatie vorm te geven.

Oorspronkelijk ontstond er enkele
jaren geleden een wielerploeg als
onderdeel van de Stichting 'Kanjers
voor Kanjers'. De doelstelling van
die stichting, het bevorderen van de
mogelijkheden voor welzijn en sport
voor kinderen in bijzondere situaties
in de eigen regio, werd opgepakt door
de wielrenners uit deze streek Robert
Gesink, Tristan Hoffman en Jeroen
Blijlevens, die als ambassadeurs van
de stichting activiteiten gingen ont-
plooien om geld te genereren om
de doelstelling waar te maken. Die
activiteiten hadden (natuurlijk) met
wielrennen te maken met het ont-
staan van een wielerploeg als één van
de resultaten.
Door wielrentechnische en wettelijke
regels kon de wielerploeg onder de
vleugels van de stichting niet door-
groeien, waardoor het idee ontstond
om de ploeg om te bouwen tot een
zelfstandige vereniging, maar dan
wel met een 'link' naar de stichting
en een promotie van de stichting
door het behoud van de naam 'Kan-
jers voor Kanjers'.

Linda Commandeur van Stichting
Kanjers voor Kanjers is blij met het
initiatief. "Ten eerste draagt dit bij

aan onze doelstelling het welzijn van
kinderen door sport en spel te bevor-
deren. Jong wielertalent uit de regio
moest elders in Nederland onderdak
zien te vinden bij een wielerploeg,
waardoor ze vaak afhaakten en he-
lemaal met wielrennen stopten en
nu kunnen ze zich wel ontwikkelen.
Daarnaast zorgt het nieuwe wie-
lerteam voor het uitbreiden van de
naamsbekendheid van de stichting.
Het Cyclingteam fietst wedstrijden
in heel Nederland en is zelfs in het
buitenland in actie te zien. Hierdoor
komen steeds meer mensen de naam
van de Stichting 'Kanjers voor Kan-
jers' tegen. Dit stelt ons in staat meer
projecten uit te voeren."
Volgens Linda is de samenwerking
ook interessant voor potentiële spon-
soren van het Kanjers voor Kanjers
Cyclingteam. "Door het financieel
steunen van dit team wordt hun
naam niet alleen geassocieerd met
de ontwikkeling van enthousiast en
jong wielertalent, maar ook met een
goed doel. Een deel van de inkomsten
van het team gaat naar de stichting,
waarmee sponsoren van het Kanjers
voor Kanjers Cyclingteam tegelijker-
tijd bijdragen aan het welzijn van de
lokale jeugd!"

Wim Kuijpertoernooi en Weevers
Grafimedia gaan samenwerken

Vrijdag 30 maart - Het internationale Wim Kuijper jeugdtoernooi van
de voetbalvereniging Vorden gaat de komende drie jaar in zee met
Weevers Grafimedia.

Onlangs zijn de contract besprekin-
gen succesvol afgerond, en zal de
komende jaren de Kuijperkrant in
een oplage van meer dan 50.000 ver-
spreid worden in de gehele gemeente
Bronckhorst en omliggende plaatsen.
Het tweeëntwintigste Wim Kuijper-
toernooi vindt dit jaar plaats in het
weekend van 11 en 12 augustus. De
Kuijperkrant wordt al twaalf jaar lang
uitgebracht in de week voor het toer-
nooi. De uitgave staat ieder jaar vol

met nieuws over het D jeugdtoernooi
en de deelnemende teams. Naast de
Kuijperkrant zal Weevers Grafimedia
het drukwerk verzorgen en onder-
steuning bieden bij het gebruik van
sociale media om het toernooi nog
meer bekendheid te geven.
Op de foto staan van links naar rechts
Donald Dieterman (Weevers Gra-
fimedia), Ernst te Velthuis, Gerard
Greven, Gerhard Weevers (Weevers
Grafimedia) en Jan Borgonjen.
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Openingswedstrijd Jeugd Golfclub 't Zelle

Hengelo - Op zondag 25 maart heeft de jeugd van Golfclub 't Zelle
haar openingswedstrijd van het seizoen 2012 gespeeld. Bijna 50 kin-
deren namen aan deel aan deze wedstrijd. Het weer was fantastisch
en hoewel nog niet iedereen in topvorm was, belooft het een mooi
golfseizoen te worden.

De wedstrijd werd gespeeld over 9
holes en er deden 10 teams mee.
Voor sommige spelers was dit de eer-
ste kennismaking met de wedstrijd-
baan. Dat smaakt naar meer! Tijdens
de wedstrijd werd er gezorgd voor

frisdrank en snacks. Na afloop van de
wedstrijd kregen alle kinderen een
mooie medaille als aandenken aan
deze super gezellige dag. Ter afslui-
ting was er een gezamenlijk buffet
voor alle kinderen.

Lijkt golf jou ook een leuke sport?
Je bent van harte welkom voor een
aantal proeflessen. Meer informatie
over golf voor kinderen is te vinden
op www.zellejeugd.nl.

Op l april bestond
Webdesignidee 3 jaar!

Steenderens Paasontbijt

Gezelligheid tijdens het Paasontbijt.

Steenderen - Op Eerste Paasdag, zondag 8 april, wordt voor de derde
keer het Paasontbijt gehouden in Het Anker te Steenderen. Iedereen is
welkom vanaf 8.30 uur, het ontbijt begint om 8.45 uur.

Kinderen uit Steenderen en omgeving
hebben op de woensdag daarvoor al-
lerlei fraaie knutsels gemaakt, die
natuurlijk ook in Het Anker te zien
zijn. Vooraf aanmelden is prettig,
onder andere via een email naar dis-
cover.steenderen@gmail.com. "Maar
wanneer iemand besluit om op het
laatste moment aan te schuiven,

dan is men ook zonder aanmelding
van harte welkom," zo laat de orga-
niserende Discover-groep weten. Zij
hopen ook dit jaar weer op een volle
zaal. De afgelopen twee jaar werd het
Paasontbijt steeds door meer dan 80
personen bezocht. Verdere informa-
tie: www.pkn-sb.nl (onder het kopje
Discover).

Keijenborg - In die 3 jaar heeft het bedrijf niet stilgezeten. Zo zijn er
ruim 50 websites gemaakt. En tientallen grafische ontwerpen, van
uitnodigingskaartjes tot complete huisstijlen. 'Het ontwerpen van een
website is ontzettend leuk om te doen' volgens Silvie Bergervoet, eige-
naresse van Webdesignidee.

'Het is 13 jaar geleden begonnen als
hobby, en inmiddels uitgegroeid tot
een goed lopend bedrijf. Drie jaar ge
leden kwam het punt om de stap te
zetten naar de Kamer van Koophan-
del. Ik heb er geen moment spijt van
gehad. Websites bouwen en grafische
ontwerpen maken is het liefst wat ik
doe. Bij elke website is. het een uitda-
ging er iets moois van te maken, pas-
send bij het bedrijf of doelstelling.'
De meeste websites worden met
een onderhoudscontract up to date

gehouden. Mailen klanten foto's of
nieuwe tekst, dan wordt dit binnen
5 werkdagen geplaatst. Ook kan het
voorkomen dat een website na ver-
loop van tijd veranderd moet worden
omdat het bedrijf is gegroeid/veran-
derd. Soms komt het voor dat er nieu-
we functies worden toegevoegd zoals
een nieuwsbrief, contactformulier,
fotoalbum of zelfs een webshop.
Verder is het belangrijk dat de web-
site scoort en blijft scoren in de zoek-
machines.

Webdesignidee gaat met de tijd mee.
Er word steeds meer op internet ge-
kocht. Vanaf nu is het ook mogelijk
om een webshop te laten maken.
Webdesign adviseert klanten of helpt
bij het aanmelden bij sociale media.
Van verschillende klanten houdt
Webdesignidee Twitter of Linkedin
bij.

Om het 3 jarig bestaan te vieren heeft
Webdesignidee een aanbieding voor
de eerstvolgende 3 klanten, deze krij-
gen een animatie gratis. U kunt vrij-
blijvend informatie inwinnen door
te mailen, bellen of op de website te
kijken: Mail: info@webdesignidee.nl
Tel. 0575^65354 Site: www.webde
signidee.nl

Toneelvoorstelling
'De Bok en de Sik'
14 april 2012

Veldwijk - De buurtvereniging
"De Veldwijk" uit Vorden is dit
jaar weer op volle toneelsterkte
en heeft geoefend op z'n best
om weer een daverend stuk op
de planken te brengen. Dit jaar
is voor de plattelands-komedie
"De bok en de sik" gekozen, ge-
schreven door Herman Thole.
Komt het dorpscafé "de Zon" in
kopershanden van twijfelachtige
allure?

Als het mot dan mot 't zegt Albert
Pringel, als eigenaar van 't verlopen

boeltje. Dat nooit zegt de bevolking
van 't dorp. En dan volgt de ene ver-
wikkeling na de andere. Komt dat
zien, komt dat zien!!!

Rollen worden gespeeld door Dik
Groot Jebbink, José Mokkink, Ap-
pie Winkels, Gerda Dekkers, Annie
Bosch, Ada Winkels, Henk Arfman,
Erna Groot Jebbink, en Herwin Wil-
genhof. Souffleuse: Swennie Buunk.
Regie: Gerard Smeenk. Grime: Fam.
Winkels.
De voorstelling vindt plaats in 'Het
Dorpscentrum'. Aanvang 20.00 uur.
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Jazzzang in TOM
Vorden - Het is op 6 april aan-
staande, zoals elke eerste vrijdag
van de maand, weer Vrijdag uit
de Kunst in Vorden. 's Morgens
kunst-doen met een workshop
over Kandinsky in atelier Amare,
's middags kunst-kijken bij ate-
lier Henk Eggersman en galerij
Amare, en 's avonds een theater-
menu bij 't Proathuus en uit in
Theater Onder de Molen. Zie ver-
der www.vrijdaguitdekunst.nl

Die avond (aanvang 20.30 uur) is er
een jazzprogramma in TOM. Voor
de pauze zangeres Astrid Volckerick,
begeleid door gitarist Sierk Andela,
met een programma van jazz ballads,
blues en bossanova, afgewisseld met
liedjes uit The American Songbook.
Na de pauze zanger/entertainer Ton
Knevel die met originele geluidsban-
den werkt. Ook hij heeft een voor-
keur voor The American Songbook
en zingt van jongs af aan - en ook op
deze avond - nummers van Frank Si-
natra.

Astrid en Sierk vormen al enige tijd
een jazzduo. Zij kennen elkaar van de
in Friesland gevestigde 'Bluegate Jazz
Band'. Het accent in hun muziek ligt
op de kwaliteit van de oorspronkelij-
ke melodieën die soms een bijzonder
arrangement hebben gekregen. Be-
halve door de bossanova zijn zij geïn-
spireerd door zangeres Julie London
die met gitarist Barney Kessel in de

Ton Knevel

Astrid Volckerick en Sierk Andela

jaren '55 tot '65 bekende jazznum-
mers vertolkte. In hun programma
dus ook een eerbetoon aan dit duo.

Ton Knevel heeft al een lange carrière
achter zich als lid van diverse koren
met operette en close-harmony. Hij
trad op met zangkwartet 'Take Four',
zangduo 'Nice and Easy' en zong
duetten met Ernst Daniël Smid. In
1989 was hij 'Sinatra' bij de Sound-
mixshow van Hennie Huisman. Ton
was jaren lid van 'The Sinatra Society'
in Amsterdam en trad daar regelma-
tig voor de fans op. Tegenwoordig

woont hij in Ruurlo en werkt met
een keyboardspeler samen onder de
naam 'Time-2-Play'. In TOM zal de
73 jarige Ton Knevel met swing and
easy-listening songs het publiek laten
genieten van zijn nog steeds krach-
tige en warme stem onder de titel:
'Memories of Sinatra'. Reserveren via
www.tom-vorden.nl of bellen 0575-
555783. Indien geen vervoer of men
wil liever niet alleen? Dan kan men
tot woensdag 17.00 uur bellen met
06-57079558. U wordt dan opgehaald
en thuisgebracht, uw rolstoel of rol-
lator kan ook mee.

Reacties op nieuwe podiumsetting positief

Helft kaarten MPF Zelhem verkocht
Zelhem - Met nog ruim drie weken te gaan, is de helft van de kaar-
ten voor de komende editie van het Mega Piraten Festijn in Zelhem
verkocht. "We hebben er zin in", vertelt organisator Eddy Mensink.
"Zelhem is al jarenlang een absoluut hoogtepunt in de MPF-tour. We
zitten daar echt in het epicentrum van de piratenwereld!"

Het Mega Piraten Festijn is op zater-
dag 21 april opnieuw te gast op het
welbekende terrein aan de Slangen-
burgweg in Zelhem. Het terrein gaat
open om 18.30 uur, het programma
begint om 20.00 uur. Op het pro-
gramma staan optredens van onder
andere Jan Smit, Jannes, 3JS, Jan Kei-
zer & Anny Schilder, Lee Towers, de
Piratentoppers, Frans Duijts, Mari-
anne Weber en meer, heel veel meer.
De voorverkoop is inmiddels van start
gegaan.
Enkele weken geleden maakte het
Mega Piraten Festijn bekend voor een
nieuwe podiumsetting te kiezen. Mid-
denin de tent komt een rond podium,
waarop de artiesten zullen optreden.
Natuurlijk betreden zij de arena wel
gewoon via 'De Deure' waarna ze via

een 'catwalk' naar het middenpo-
dium zullen lopen. "Zo staan de ar-
tiesten nog dichter op het publiek",
stelt organisator Eddy Mensink. "De
reacties zijn super. De mensen die ik
gesproken heb, zijn heel benieuwd
hoe het zal uitpakken. Verandering
van spijs doet eten!"

Het MPF draagt de titel 'Europa's
grootste meezingfeest' met trots. De
opzet van het MPF is al jaren onge-
wijzigd. Een groot aantal bekende
artiesten treedt op en de van de Tros
bekende presentator Willie Ooster-
huis jut het publiek op tot volledige
euforie. Willie is eigenwijs en pre-
senteert gewoon in zijn Overijsselse
dialect. En iedereen verstaat hem. De
sfeer spat van het podium af! Maar

de grootste artiest is het publiek zelf:
zingen, in de polonaise lopen, hossen
of gewoon lekker met een biertje in de
hand alles bekijken vanaf een plekje
bij de tap, alles kan en mag. De Mega
Piratenfestijnen zijn geen feesten, het
zijn vieringen. Vieringen van het pi-
ratenleven; vieringen voor de liefheb-
bers van deze zenders en vieringen
van de (doorgaans) Nederlandstalige
muziek. Niet voor niets zendt de Tros
registraties uit in het programma
Sterren.nl. Voor meer informatie zie
www.megapiratenfestijn.nl.

Kaarten voor het MPF in Zelhem zijn
verkrijgbaar bij de Bruna in Ruurlo,
de Bruna in Vorden, De Roos Leder-
waren in Doetinchem, Radio Ideaal
in Zelhem, Café De Tol in Zelhem
en Eetcafé De Groes in Zelhem. Te-
vens kun je kaarten kopen op de
site www.megapiratenfestijn.nl, bij
alle vestigingen van Primera en bij
Paylogic (www.paylogic.nl, tel: 0900-
72956442).

Acute zorg: kosteloos directe zorg bij dringende situaties
Nieuwe dienst van Kruiswerk Sensire biedt leden gratis acute zorg bij dringende situaties.
Regio - In dringende situaties waar direct ondersteuning nodig is in de
vorm van huishoudelijke hulp, verpleging en/of verzorging thuis, of
zelfs een oppashulp, biedt Kruiswerk Sensire vanaf nu de dienst acute
zorg. Kruiswerk Sensire behandelt binnen 24 uur de aanvraag en haar
leden krijgen de gewenste ondersteuning thuis geboden.

ACUTE ZORG AANVRAGEN
Met de nieuwe dienst acute zorg is

Kruiswerk Sensire nog beter in staat
haar 75.000 aangesloten huishoudens

zo goed mogelijk van dienst te zijn
rondom zorg thuis. Heeft een van de
leden direct acute zorg nodig, dan kan
hij dit zelf aanvragen of dat door de
wijkverpleegkundige of een medewer-
ker van Sensire laten doen. Hiervoor
belt men naar Kruiswerk Sensire via
telefoonnr. 0314-357430 (lokaal tarief).

Tweede Paasdag opening door deken Harrie Smeets

Heiügenbeeldenmuseum
met thema Engelen
Kranenburg - Maandag 9 april (2e Paasdag) opent het Heiligenbeel-
denmuseum (Ruurloseweg 101) weer haar poorten voor de reguliere
tentoonstelling van de vele heiligenbeelden in een vernieuwde op-
stelling. De tentoonstelling loopt tot en met dinsdag 30 oktober. Het
Heiligenbeeldenmuseum is gevestigd in de Antonius van Paduakerk:
een rijksmonument en de oudste nog bestaande kerk gebouwd door
architect Pierre Cuypers. Dit jaar wordt er speciaal aandacht besteed
aan engelen in allerlei vormen, een thema dat voor veel mensen tot de
verbeelding spreekt.

Naast mooie engelenbeelden uit de
eigen collectie worden ook mooie
engelen getoond uit de collectie van
Henk Ensink en het Museum voor
religieuze kunst te Uden. Enkele par-
ticulieren vertonen in het museum
mooie exemplaren uit hun collectie.
Mevrouw van de Kamp uit Epse en
de fraters Leo Ruitenberg en Wilfried
van der Poll uit De Bilt hebben een
grote collectie kleinere engelen die
in het museum worden vertoond.
Ruim 300 engelen uit deze collectie
worden opgehangen in een speciaal
vervaardigde "Engelenboom". Ook
andere particulieren hebben enkele
markante engelenfïguren tijdelijk
aan het museum in bruikleen afge-
staan en zijn het bewonderen meer
dan waard.

Het museum is 2de paasdag vanaf
11.00 uur open. Doch de plechtige
opening van de engelententoonstel-
ling zal 's middags om 15.00 uur
plaatsvinden door deken Harrie
Smeets uit Venray. Deze kreeg lande-
lijke bekendheid door het verzorgen
van de RKK-televisiemissen vanuit de
grote kerk te Venray, welke regelma-
tig op Nederland 2 worden uitgezon-
den. Uit een TV interview met Leo
Fijen bleek dat hij ook iets met enge-
len heeft en zelfs een bijzonder grote
collectie engelenbeelden bezit.

Zondag 15 april werkt het Heiligen-
beeldenmuseum ook mee aan de
gratis Museumdag. Op die dag wordt
het boek "Heiligen in het Oosten", ge-
schreven door kerkhistoricus Gerke
S. Hoekstra uit Zelhem officieel in
het kerkmuseum gepresenteerd. Dit
bijzondere boek is op deze dag met

korting te koop en wordt dan door de
schrijver gesigneerd. Zowel op de ope-
ningsdag als deze zondag wordt ook
het orgel van de kerk bespeeld. Voor
de toegangsprijzen en meer informa-
tie zie www.heiligenbeeldenmuseum.
nl . Het museum is open op dinsdag,
donderdag en zondag van 11.00 tot
17.00 uur. Informatie ook voor reser-
veringen van groepen: VW-kantoor
Vorden, telefoon 0575 - 55 32 22.

Tentoonstelling in ABN
AMRObank
Vorden. Ter gelegenheid van de
tachtigste verjaardag van de be-
kende tekenaar en schilder Gra-
dus Verhaaf toont Stichting De
Ezelstal een selectie van zijn veel-
zijdige oeuvre in het gebouw van
ABN Aniro aan de Raadhuisstraat
l in Vorden. De tentoonstelling
is daar te zien van 6 april tot en
met 25 mei op weekdagen tijdens
kantooruren.

Gradus Verhaaf woont en werkt in
De Steeg tussen het Veluwse bos en
de IJssel. Natuur, mensen en dingen
voorzien hem dagelijks van beelden ,
die hij met pen en penseel omwerkt
tot een heel eigen beeldtaal. Min of
meer abstract, met herkenbare vor-
men en kleuren.
Gradus Verhaaf is figuratief begon-
nen. In de loop der jaren is hij steeds
meer vorm gaan geven aan zijn eigen
interpretatie van wat hij ziet en be-
leeft. ' Er zitten verhalen in wat ik
om me heen zie. Ik wil die verhalen
verbeelden in tekeningen en schilde-
rijen. En dat tonen zo dat anderen
zich uitgenodigd voelen mijn wer-
kelijkheid mee te beleven ', zo zegt
Gradus. Een nieuw gemaakte werke-
lijkheid waarin beelden van alledag
uit zijn lange leven samenvloeien tot
intieme abstracte vormen.

Gradus Verhaaf heeft een uitgespro-
ken voorliefde voor tekenen. Daar-
over zegt hij: ' Tekeningen hebben
hun eigen wet. De beelden en ver-
halen die ik in me opneem, krijgen

via de tekenpen een eigen expressie,
compositie en ritme. Vooral dat rit-
me is voor mij voelbaar en dat wil ik
in mijn werk laten zien '. De tentoon-
stelling in de ABN/AMRO bank is een
uitnodiging om nader kennis te ma-
ken met het omvangrijke en indruk-
wekkende oeuvre van de tachtigjari-
ge. Sinds 2010 heeft Gradus Verhaaf
zijn levenswerk~toevertrouwd aan de
Stichting de Ezelstal om te beheren
en te bewaren en zo te behoeden voor
de vergetelheid.
Stichting de Ezelstal heeft een "kern-
collectie" van zijn werk geselecteerd
die beschikbaar is voor overzichts-
tentoonstellingen. De collectie heeft
een museaal karakter en wordt niet
verkocht.

Doelstelling van de Stichting is om
het schitterende werk ook aan vol-
gende generaties te kunnen tonen.
Wie meer wil zien kan terecht in Ga-
lerie De Ezelstal aan de Zomervreugd-
weg in Vorden. (alleen na telefonische
afspraak: 0575- 553858). Daar is ook
een collectie van Jan en Jetty Homan
te bewonderen, die de Stichting met
het zelfde doel beheert en bewaart.
Stichting de Ezelstal, www.ezelstal.
net. De Ezelstal is deelnemer aan
Kunstzondag Vorden: www.kunst-
zondagvorden.nl. In dat kader is de
tentoonstelling in het ABN/AMRO ge
bouw georganiseerd. KunstZondag-
Vorden biedt gelegenheid om kennis
te maken met het rijke aanbod aan
kunst en vormgeving in Vorden-dorp
en haar buitengebied .

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Tien jaar Orangerie Ruurlo

De directieleden Henrike Lobbes, Bob Olde Olthofen Arnold Labohm (v.l.n.r.) proosten als vast op het tienjarig bestaan van Hampshire
Hotel - Avenarius en Orangerie Ruurlo.

Ruurlo - Hampshire Hotel - Avenarius en de Orangerie in Ruurlo vie-
ren dit jaar hun tienjarig bestaan! Het stijlvolle hotel en Orangerie
zijn een succesconcept van de directie van Restaurant Avenarius. In
dit jubileum jaar starten zij op de plek waar het tien jaar geleden al-
lemaal begon: de tuinen van kasteel Ruurlo waar de Orangerie Ruurlo
een onderdeel van is. De drie koppige directie gaat altijd voor de hoog-
ste kwaliteit en speciaal voor deze gelegenheid ook nog eens voor ie-
dereen! Op vrijdag 13 april zal de Orangerie Ruurlo haar huisdeuren
openen tussen 16.00 uur en 18.00 uur voor iedereen die wil komen

„Iedereen die ons nog niet kent heeft
de kans om ons en de Orangerie te
leren kennen. Iedereen is van harte
welkom. De Orangerie van Kasteel
Huize Ruurlo. Het is een begrip, on-
derdeel van een tijdperk waarin kwa-
liteit, beleving, nostalgie bewaarheid
is geworden. En als bij het tienjarig
bestaan de balans wordt opgemaakt,
ziet het ernaar uit dat de populariteit
van de Orangerie in Ruurlo nog al-
tijd toeneemt. Wellicht heeft men al
eens een feestelijke bijeenkomst of de
fair bezocht en wil men nu zelf hier
iets organiseren? Kom gerust binnen
of maak een afspraak! 'U bent More

than Welcome'! Dankzij succesvolle
aansluiting bij de Hampshire Hotel
groep in 2003 kunnen we als Hotel
Avenarius ons goed profileren op de
lokale, nationale en internationale
hotelmarkt", zo verklaart directielid
Henrike Lobbes. De markt voor Ave-
narius heeft zich uitgebreid tot ver
over de grenzen van de Achterhoek.
Met deze (inter) nationale uitbreiding
heeft de organisatie van Avenarius
nu nog meer verantwoordelijkheden
in de portefeuille, iets wat de directie
ertoe heeft aangezet om nog profes-
sioneler te werk te gaan. Dit heeft
te maken met de steeds aanwezige

drang om een nog mooier en nog
completer aanbod voor de gasten te
willen maken en de historische waar-
de van de beide panden te behouden
te laten blijven. Altijd een belangrijk
onderdeel van de Avenarius directie
is het delen van de mooie momenten
die zich voordoen. Dit jaar is het weer
zo'n moment om te delen. Henrike
Lobbes: „Wij stellen de Orangerie op
13 april in de middag tussen 16.00
en 18.00 uur wagenwijd open voor
een ieder die ons de hand wil komen
schudden of om zomaar eens even
binnen te lopen. Men is van harte
welkom en om het nog aantrekke-
lijker te maken om ons een bezoek
te brengen geven wij u bij vertrek
allemaal een cadeaucheque mee ter
waarde van tien euro om dit jaar
nog een keer bij ons aan te komen
en deze cheque te verzilveren. Wij
zorgen voor gezellige muziek, een
unieke presentatie, lekker eten en
drinken dan komt u toch ook?
Ook al is het vrijdag de 13e?"

Varkensboer in Hengelo

Vervolg bezoek aan de familie Luesink
Hengelo - Als vervolgactie op het bezoek in de verkiezingstijd (met het
thema 'de burger aan de bal') zijn enkele PvdA- fractieleden wederom
op bezoek gegaan bij Edgar en Margreet Luesink in Hengelo. Dit echt-
paar heeft een varkensbedrijf dat ze gezamenlijk runnen. Edgar heeft
daarnaast een fulltime baan.

In februari 2010 was het spannend.
Het echtpaar heeft ons toen uitgelegd
dat het aanpassen aan de nieuwe re-
gelgeving en het financieel gezond
blijven werken om hoge investerin-
gen vroegen. We zijn toen rondge-
leid en bijgepraat over hoe het is om
agrariër te zijn in de gemeente. Het
was ons doel te onderzoeken of we
als gemeente meewerken aan der-
gelijke bedrijven, het moet ons in-
ziens mogelijk zijn boer te blijven in
Bronckhorst. De agrarische sector is
immers één van de peilers van onze
gemeente.
Op 13 februari 2012 zijn we weer har-
telijk ontvangen, geen steekje ouder
is het echtpaar geworden. De familie
heeft knopen door gehakt: Er is ver-
bouwd: en groepshuisvesting voor de
varkens is gereed , en het voer is ver-

anderd. Nu is de puzzel het verlagen
van de ammoniakuitstoot. We zijn
ingelicht over de opties, zeer kost-
baar! Ons wordt verteld dat er onder
andere door bewustwording en door
bijvoorbeeld een andere voersamen-
stelling in elk geval al een vermin-
dering van zo'n 30 % uitstoot plaats
heeft gevonden. Nu de rest nog
Het echtpaar heeft besloten niet uit
te breiden. Het vraagt namelijk we-
derom om fikse investeringen en het
levert veel extra werk voor het echt-
paar op. Deze hoge lasten en de extra
arbeid lonen niet.

We bespreken de situatie van de 'ki-
loknaller' in de supermarkten. De
consument is de belangrijkste sleutel
in het verbeteren van dierenwelzijn,
maar kiest nog steeds voor goedkoop

vlees. De recessie werkt niet mee, er
is vraag naar goedkoop vlees. Dat is
niet in het belang van de dieren. De
familie Luesink staat achter de verbe-
teringen die voor het dierenwelzijn
nodig zijn. Over twee jaar is het over-
al verplicht, ze wijzen ons er echter
wel op dat deze regelgeving dan ook
in de hele Europese unie na geleefd
(en vooral gecontroleerd) moet wor-
den. Er moet een eerlijke concurren-
tie zijn.

De contacten met de gemeente verlo-
pen goed, er is een milieuvergunning
verkregen. Dat verloopt soepeler dan
enige jaren ervoor. De gemeentelijke
regelgeving over de hoeveelheid am-
moniakuitstoot roept vragen op. De
PvdA fractie gaat zich hierin verdie
pen.
Als PvdA Bronckhorst hechten we
waarde aan bedrijvigheid, aan dieren-
welzijn, aan 'beheer' van het buiten-
gebied en aan zorg voor het milieu.
We hebben gezien dat deze inwoners
de bal opgepakt hebben!

Handbal
Hengelo - Uitslagen SV Quintus
van 31 maart en l april.
Thuiswedstrijd 31 maart:
Heren Quintus Al - Tyfoon Al: 36-9;

Uitwedstrijd l april:
Dames sr. Achilles/Unive 3 - Quintus
1: 20-11.
Thuiswedstrijden l april:
Jongens Quintus BI - Duiven B2:
7-20;

Meisjes Quintus C2 - Apollo '70 C2:
14-1;
Gemengd Quintus D2 - HV Angeren
D3: 2-1.

Twee nieuwe weides op Zwarte Cross

Verschillende themaweides
zijn festivals an sich
Regio - De organisatie van het
jaarlijkse Zwarte Cross Festival,
Feestfabriek Alles Komt Goed
BV, voegt twee nieuwe themawei-
des toe aan het toch al niet be-
scheiden programma, namelijk:
'The Bayou' en 'De Dansvloer'.
Beide weides worden zowel qua
programmering, aankleding en
horeca-aanbod volledig in de stijl
van het thema worden neergezet.
Hiermee komt het aantal podia
op 24! Tevens maakt de organisa-
tie de eerste namen bekend in de
nieuwe weides. Het Zwarte Cross
Festival vindt plaats van 20 t/m 22
juli in Lichtenvoorde.

'THE BAYOU'
Echte muziekliefhebbers die zich het
leven laten welgevallen. De sfeer van
de zuidelijke staten van de Verenigde
Staten, dat is de atmosfeer van 'The
Bayou'. BBQ, relaxen en muziek ge-
speeld vanaf de veranda. Muziek,
oorspronkelijk afkomstig uit Afrika,
via de slaven uiteindelijk terecht ge-
komen in de blues, rock 'n roll, soul,
bluegrass, cajun, zydeco en ameri-
cana; rootsmuziek die vaak recht uit
het hart komt. Net als het eten uit de-
ze streek van de VS is de muziek ook

bij tijd en wijle lekker pittig! Scheu-
rende blues, dampende soul, rauwe
rootsmuziek en stampende boogie,
dat is de muziek van 'The Bayou'.
De eerste namen zijn: North Missis-
sippi Allstars (VS - met Black Crowes
sologitarist Luther Dickinson!), 76 Gi-
ant Tiger Hooch (NL), The Exitements
(SPA), The Cyborgs (ITA), Ben Prestage
(VS), Boo Boo Davis (VS), Eli Paperboy
Reed (VS) en Automatic Sam (NL).

'DE DANSVLOER'
Een dansweide op de Zwarte Cross!
Zwarte Cross en dancemuziek, gaat
dat samen? Het verrassingsoptreden
van top-DJ Junkie XL tijdens de Zwar-
te Cross van vorig jaar bewees dat dit
zeker het geval is. Het muziekaanbod
van 'De Dansvloer' zal een toeganke-
lijke mix zijn van veel verschillende
stijlen. "Als er maar lekker op gedanst
kan worden", aldus festivaldirectrice
Tante Rikie.

De eerste naam kan de organisatie
ook bekendmaken. De internationaal
befaamde DJ Don Diablo komt name-
lijk naar de Schans! Zeer binnenkort
volgen er meer namen. De Discotent
'Dansen bij Nijman Jansen' blijft
naast de dansweide bestaan.

Galerie 'de Bisschop'

Lente expositie

Hummelo - De nieuwe tentoonstelling in deze galerie aan de Broekstraat
13 laat schilderijen van Michiel Stolp, keramiek van Thea de Visser
en bronzen diersculpturen van Mariette Schouten zien. De expositie
wordt geopend op 9 april en de werkstukken zijn te bewonderen tot
en met 27 mei.

De in Maarn wonende Michiel Stolp
rondde zijn opleiding aan de Kon.
Academie voor Beeldende Kunsten in
Den Haag af in 1999 en werkt sinds-
dien fulltime als beeldend kunste-
naar. Michiel -Stolp schildert naar de
natuur, het dier en het landschap zijn
voor hem een onuitputtelijke bron
van inspiratie. Thea de Visserwoont
in Houten en heeft zich de laatste
20 jaar ontwikkeld van autodidact

tot een vakvrouw op het gebied van
keramiek; aan gevuld met een gede-
gen opleiding heeft dit geleid tot een
humoristische eigenwijze stijl welk
zij nog steeds verder ontwikkelt. De
combinatie met de realistische bron-
zen dieren van Mariette Schouten
maakt deze expositie tot een fascine-
rend geheel. Galerie 'de Bisschop' is
geopend op vrij-, zater- en zondag van
13.00 tot 17.00 uur.

Themabij eenkoms t:
Versterk je netwerk
Vorden - Op dinsdag 10 april wor-
den mantelzorgers uit de gemeen-
te Bronckhorst geïnformeerd
over het behouden en versterken
van hun eigen netwerk. De bijeen-
komst wordt van 13.30 -16.00 uur
gehouden in het Dorpscentrum
Vorden aan de Raadhuisstraat 6
in Vorden.

Als u voor een zieke, dementerende of
gehandicapte in uw directe omgeving
zorgt, bent u mantelzorger. Meestal
gaat het om zorg voor een familielid,
zoals partner, ouder, kind, broer of
zus maar het kan ook gaan om zorg
voor iemand uit uw vriendenkring of
uit uw buurt. Mantelzorger worden
daar kies je niet voor maar komt in-
eens op je pad. De zorgtaak kan soms
heel zwaar zijn en u kunt dan wel
wat hulp gebruiken! Het is juist dan
heel belangrijk dat u mensen om u
heen heeft die de zorg af en toe even

kunnen overnemen, zodat u een paar
uurtjes kunt ontspannen.
Tijdens deze themabijeenkomst
krijgt u inzicht in uw eigen netwerk
en krijgt u tips en adviezen om uw
netwerk te behouden en uit te brei-
den. Ook is er gelegenheid om lotge-
noten te ontmoeten en ervaringen of
informatie uit te wisselen.
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur en is
gratis toegankelijk. Wel dient u zich
hiervoor op te geven, dit kan tot 3
april door te bellen naar VIT Oost-Gel-
derland, tel: 0573-438400 ofte mailen
naar info@vitoost-gelderland.nl.

De bijeenkomst wordt gehouden in
het Dorpscentrum Vorden, Raadhuis-
straat 6 in Vorden en is een initiatief
van de VIT Oost-Gelderland. Voor
meer informatie bel VIT Oost-Gelder-
land 0573-438400 of kijk op www.
vitoostgelderland.nl.



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

De winter is voorbij en de lente begonnen IVN Noord-Midden Achterhoek

Paasshow bij Bulten Techniek

Vorden - Alweer zes jaar is Bulten Techniek gevestigd aan de Ruurlo-
seweg in Vorden.

Evenals voorgaande jaren wordt er
dit jaar weer een Paasshow georgani-
seerd, op 7 en 9 april van 10.00 tot
17.00 uur. Tijdens deze dagen wor-
den er diverse machines geshowd
en eventueel gedemonstreerd. Ook
wordt er ruim aandacht besteed aan
beregening.
Dit jaar zullen wederom een aantal
van onze klanten zich promoten, te
weten:
• Hoveniersbedrijf Piek Zweverink.

• BOOMZORG 35.NL / Jasper Steen-
bergen.

• Eetcafé de Reehorst.
• Willem Schot Bedrijfsondersteu-

ning.
• Meubelmakerij De Bovenste Plank /

Boomstamtafel.com

Tevens vindt er een verloting plaats
met diverse prijzen, (zie advertentie
elders in het Contact). Ook aan de
kinderen wordt gedacht! (springkus-

sen, kaarten/ketting maken).
Op 2 mei organiseert Bulten Tech-
niek een thema avond over PIRECO,
het middel tegen engerlingen, emel-
ten en allerlei andere plantziekten,
ongedierte en insectenplagen.
Op 9 mei volgt er een thema avond
over beregening, van heel minimaal
tot volledig geautomatiseerd.
Opgave voor deze avonden is gewenst,
info@bulten-techniek.nl
Komt u gerust, onder het genot van
een kopje koffie of drankje, een kijk-
je nemen aan de Ruurloseweg 65c te
Vorden.

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

Advertorial

lessurevrij en probleemloos sporten?
Het is belangrijk om als recreatief sporter eens
stil te staan bij uw voeten. Melanie Oonk werkt
met voeten en ziet dat er zich veelal problemen
voordoen met sporten. Zij houdt zich bezig met
het oplossen en voorkomen van voetklachten en
de daaruit voortvloeiende klachten aan het hou-
dings- en bewegingsapparaat. Haar praktijk is
gevestigd binnen het sportcentrum van Strada
Sports in Vorden. Daar hoort en ziet zij vaak waar
de problemen zich voordoen en zij verteld dat er
op sportgebied nog veel te behalen valt.

Als sporter wilt u zo optimaal mogelijk en probleemloos
kunnen bewegen. Maar soms gaat er iets mis en speelt
ineens de vraag waai' komt die hinderlijke pijn vandaan?
De oorzaken van blessures zijn veelal overbelasting,
onvoldoende voorbereiding of een slechte coördinatie.
Daarnaast is er nog een andere belangrijke oorzaak en
dat is een verkeerde schoenkeuze. Het aanbod van sport-
schoenen is enorm en een goede" keuze maken is niet
gemakkelijk. Wat je vaak ziet is dat er correctieve sport-
schoenen, de zogeheten anti pronatie schoenen worden
verkocht wanneer iemand een, in de volksmond genoem-
de, doorgezakte voet heeft. Niet logisch vindt Melanie
er wordt globaal naar de voetstand gekeken en te snel
sportschoenen met een ingebouwde correctie aanbevo-
len. Daar gaat het vaak al mis we hebben immers twee
verschillende voeten. Beter zou zijn per voet te bekijken
wat de behoeften zijn. Een verkeerde schoenkeuze heeft
gevolgen voor de houding en het bewegingspatroon. De
ze worden zodanig beïnvloed dat de belasting op spieren,
pezen, banden en gewrichten toeneemt en aanleiding
geeft tot extra energieverlies en vermoeidheid. Blessures
zijn dan op den duur het gevolg.

Om duidelijk inzicht te krijgen wat de oorzaken van uw
klacht zijn is er een uniek looplab analyseconcept ont-
wikkeld op basis van duizenden uitgevoerde analyses
van passieve en actieve sportbeoefenaars. Sinds maart
heeft Melanie met deze nieuwe kijk op bewegen haar
praktijk op sportgebied uitgebreid. Met behulp van de
nieuwste methodes en technieken worden uw houding
en bewegingen vastgelegd en geanalyseerd. Er wordt

hierbij gebruik gemaakt van digitale video-opnamen,
drukmeetapparatuur en inspectie van houding, bewe-
gingen en er wordt gekeken naar uw sportschoenen en
het gebruik hiervan. Op deze manier kan er voldoende
informatie worden verkregen om de juiste oplossing te
adviseren. Dit kan variëren van een sportschoenadvies,
aanpassingen aan het sportschoeisel of sportinlays die
individueel aangemeten worden.

Wilt u ervaren hoe het is om blessurevrij, probleemloos
te kunnen sporten? Of wilt u meer rendement halen uit
het sporten. Wij kunnen u hierbij helpen. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website www.podologie-
melanieoonk.nl of telefonisch op 06 40141002.

Wandeling op landgoed
't Zelle
Hengelo - IVN afdeling Noord-Mid-
den Achterhoek houdt zondag 15
april een wandeling op landgoed
't Zelle in Hengelo. De wandeling
start om 14.00 uur vanaf de zeven-
sprong Zelledijk/Beunksteeg na-
bij 't Zelle aan de weg van Ruurlo
naar Hengelo (G).

Wie zondag 15 april mee wandelt
krijgt van deskundige gidsen infor-
matie over het nog in particulier be-
zit zijnde landgoed 't Zelle. Eigenaren
zijn de familie van Dorth tot Medler.
Onder leiding van de gidsen gaat men
met de Landschapsleeskaart het ont-
luikende voorjaar bekijken. De histo-
rische samenhang laat zien hoe het
landschap is ingericht waaronder
de waterdoolhof en het voormalige

zwembad wat rijksmonumenten zijn.
Verder zal men het Freule heuveltje
en het Romantisch laantje bewande-
len. De seizoenssamenhang laat zien
hoe het voorjaar er aan komt en de
menselijke activiteiten in het land-
schap. De horizontale samenhang
laat zien hoe het landgoed ruimte
lijk is ingericht met zijn singels, en-
ken, bebouwing, p'aden en sloten.
De Lindenselaak is een afvoerkanaal
van een oud vloeiweide systeem. De
verticale samenhang laat zien hoe
het land gebruikt wordt in verhou-
ding tot de bodem, water en reliëf en
welke biotopen er te vinden zijn. In-
formatie bij Gerard Wesselink, email
g.wesselink@hetnet.nl of tel. 0575
441489. Een vrije gift wordt op prijs
gesteld met onderweg een koffiestop.

Stralend weer bij
rondbrengen potgrond
SV Quintus

Leden van handbalvereniging SV Quintus brengen de bestellingen potgrond rond.

Hengelo - Op 23 maart draaide een grote vrachtwagen het terrein van
schildersbedrijf Sesink op. In de vrachtwagen stonden 12 pallets met
zakken potgrond, koemest en kunstmest, die door de inwoners van
Hengelo besteld waren bij handbalvereniging SV Quintus.

De vroege vogel Tonnie Beeftink stond
zaterdag 24 maart al om 8.15 uur zijn
aanhanger vol te laden met zakken
potgrond. Al gauw kwamen er meer-
dere handballeden en ouders om te
helpen. Rianne had een lekkere pot
koffie klaar staan en met een lekker
plakje cake erbij begon deze ochtend
heel gemoedelijk. Gelukkig was het
stralend weer. Achter elkaar werden
vier aanhangers en één busje volge-
gooid aan de hand van de bestellijsten
die uitgewerkt waren door Paulien.
Zo gingen ze samen op pad. Na een
klein uurtje kwam de eerste aanhan-
ger al weer terug om voor de tweede
keer vol te laden, al snel gevolgd door

de anderen. Het verliep allemaal heel
spoedig. Tussendoor werd er nog iets
lekkers verstrekt voor onderweg,
waar het grote aantal kinderen na-
tuurlijk heel blij mee was. Al met al
waren rond half twaalf alle bestellin-
gen rond gebracht. Super!
Mocht er onverhoopt toch iets niet
goed zijn gegaan met het rondbren-
gen van deze 898 zakken, dan kan
men dit melden bij Paulien Eulink
(0575-464044). Zij zal trachten dit zo
spoedig mogelijk op te lossen. Tot
slot wil zij iedereen bedanken voor
hun steun aan handbalvereniging SV
Quintus en wenst iedereen een fleu-
rig 2012 toe.

Bridgen in Tol d i ik
Uitslag van de derde avond van de
zesde competitieronde van Bridgeclub
Bronkhorst, gespeeld op 29 maart
2012 in Toldijk.
A-lijn: 1. Inge Pellenberg & Reint Pel-
lenberg 60,63 %; 2. Herman Stapel-
broek & Miguel Mendes de Leon 58,33
%; 3. Gerda van Onna & Harrie Pelg-
rom 57,29 %.
B-lijn: l. Gerrit Jaspers & Jan Supheert
66,32 %; 2. Emmy Stegeman & Joop
ten Holder 60,42 %; 3. Hennie Deunk
& Wil Matser 55,56 %.
C-lijn: 1. Theo Schut & Theo Damen
65,63 %; 2. Jos Jehee & Theo Geurts
61,25 %; 3. Marietje Geurts & Greet
Jansen 54,17 %.

EEN VERZOEK: Donderdag 5 april
2012 spelen we de PAAS-COMPETI-
TIE
Een ieder is welkom. Wilt u zich bij
Joop ten Holder deze week afmelden

en komt u van buiten dan graag aan-
melden. SMS uw bericht naar (06) 286
334 53 dit in verband met aanschaf
van de eieren.
PAAS COMPETITIE dit gaat als volgt:
wint u een spel, dan krijgt u een ei en
bij verlies, u raadt het al, draagt u een
ei af. Ja ha, zo kan het zomaar zijn dat
u aan het eind van de avond met heeel
veel eieren naar huis... kan gaan U
kunt ze uiteraard ook delen met hen
die minder gelukkig speelden! Een
doosje van huis meenemen is aan te
raden. Een flubberdeflup ei in je auto
is nu ook weer niet wat je wilt.
Helaas, helaas, de Ruitenboerbrid-
gers hebben de volgende ronde niet
gehaald. Maar, de hele dag bridgen is
wel als een hele gezellige dag ervaren
en dat is minstens zo belangrijk. Niet
waar?! Rest mij u uit te nodigen om
allen op uw PAASBEST te verschij-
nen.
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Bennie Wissink 25 jaar Vordens Mannenkoor

Vorden - Tijdens de ledenvergadering van het Vordens Mannenkoor
werd Bennie Wissink gehuldigd vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap.
Bennie gaf een paar maanden geleden te kennen dat hij wilde stoppen
met zingen bij koor.

Zijn gezondheid bracht steeds grotere
beperkingen met zich mee, waardoor
het lichamelijk allemaal te moeilijk
werd. Het zingen kostte hem steeds
meer moeite maar als het even kon
bleef hij komen, zowel op de repeti-
ties en de uitvoeringen. Zo heeft hij
vorig jaar nog bijna alle jubileum ac-
tiviteiten meegemaakt. Hij was vanaf

1987 een trouw lid die de liefde voor
muziek van huis uit heeft meegekre-
gen. Toen de dirigent door omstan-
digheden, bij een uitvaart van een
koorlid, niet aanwezig kon zijn heeft
Bennie zelfs een keer voor het koor
gestaan om te dirigeren. Voor de rest
deed hij het op zijn manier, het liefst
zo onopvallend mogelijk. Met plezier,

overgave en betrokkenheid. Als dank
voor 25 jaar inzet voor het koor kreeg
hij de speld van het Koninklijk Neder-
lands Zangersverbond opgespeld en
de bijbehorende oorkonde overhan-
digd. Voor zijn echtgenote was er een
bloemetje.
Bij de bestuursverkiezing waren twee
bestuursleden aftredend en niet her-
kiesbaar. Allereerst was dat penning-
meester Jan Memelink die deze taak
negen jaar heeft volbracht . Hij werd
door de voorzitter geroemd vanwege
de vertrouwde wijze waarop hij met
de financiën omging. Naast het behe-
ren van de verenigingskas was hij een
bestuurder waarmee het al die jaren
prettig werken was.
Het tweede aftredende bestuurslid
was voorzitter Theo Frencken. Hij
was vorig jaar al aftredend, maar om-
dat het koor toen midden in het jubi-
leumjaar zat en hij daar al heel veel
werk had ingestoken, wilde Theo dit
graag afmaken en daarom nog een
jaar als voorzitter aanblijven. Theo
Frencken werd door de secretaris
van het koor bedankt voor zeven jaar
voorzitterschap. In die periode heeft
hij tweemaal een jubileumconcert
mogen organiseren wat hij met heel
veel enthousiasme heeft gedaan. Door
de leden werd hij met een staande
ovatie voor zijn inzet bedankt.
De twee nieuwe bestuursleden zijn
Jan ten Barge en Wim Olthuis. Be-
stuurslid Han Radstake neemt de
voorzittershamer van Theo Frencken
over.

Nu ook inschrijven voor teams

Hoog Keppel - De organisatie van de Keppelrun draait overuren, want
op 10 juni word tvoor de 5e keer dit hardloop evenement gehouden.
Het parcours voor de individuele jeugdloop en de 5 Ion en 10 km af-
stand is opnieuw uitgezet in de prachtige omgeving van Hoog Kep-
pel.

Op dit moment wordt er door de
sporters al druk getraind om tijdens
deze jubileumrun een mooie spor-
tieve prestatie neer te zetten. Nieuw
dit jaar is, dat teams en bedrijven
kunnen inschrijven. De opbrengsten
van deze team- en bedrijvenloop stelt
de organisatie ter beschikking aan
Artsen zonder Grenzen. Het hardlo-
pen in teamverband is een stimulans
om meer te bewegen samen met je
collega's, buren, familieleden en of
vrienden.

Artsen zonder Grenzen biedt medi-
sche noodhulp aan slachtoffers die
door geweld, oorlogen en natuurram-
pen geen thuis meer hebben. Mensen
die anders geen medische zorg krij-
gen. Je kunt nu helpen bij dit levens-

reddend werk: loop als team mee en
maak het verschil voor mensen in
nood. Als deelnemer van de team- en
bedrijvenloop zorg je ervoor dat de
Artsen zonder Grenzen teams me-
dische hulp kunnen blijven bieden
aan mensen die geen medische zorg,
schoon drinkwater of onderdak meer
hebben. Een aantal kilometers afzien
met je team redt levens! Er zijn wel
een aantal voorwaarden voor deelna-
me aan de team/bedrijvenloop. Een
team bestaat uit 3 deelnemers die
meedoen met de 5 km. Minimaal legt
het team € 15,- per deelnemer in. De
tijden van de drie deelnemers wor-
den opgeteld. Het snelste team wint.
De teams starten tegelijkertijd met
de 5 km loop. De organisatie biedt de
teams een aantrekkelijke prijsuitrei-

king, aparte kleedruimte, twee con-
sumptiebonnen voor de teamleden
en gratis een team/bedrijven foto voor
elke teamlid van de 3 snelste teams.
Verder een vermelding op de website
en door de speaker op de wedstrijd-
dag. Teams dienen zich voor l juni
per e-mail aan te melden via:
info@keppelrun.nl. Verdere informa-
tie op de website van de Keppelrun:
www.keppelrun.nl.

De voorinschrijving via de website
voor de individuele jeugdloop, de 5
en 10 km is eveneens geopend. Ook
dit jaar beloofd de Keppelrun weer
een professioneel en gezellig hard-
loopevenement te worden. De span-
ning stijgt, de eerste onderlinge wed-
denschappen over tijd en klassering
zijn al afgesloten. Heeft u ook zin om
mee te doen aan dit laagdrempelige
hardloop evenement? Aarzel niet lan-
ger, stel een team samen om Artsen
zonder Grenzen te steunen of meldt
u individueel aan.

WM
afd. Dialect

Wat is: A. Spinnejager, spinnekopsjager:
Ragebol. "Gao's met de spinnejager deur de heuke."

B. Endekuken:
BI "Zo dol as 'n endekuken", zeg i'j van ene d'en

onmundeg dom is."
B2 Onnozele hals. Stommeling. "Endekuken da'j bunt."

C. Reppeltuutjen: (spottend) Condoom.
"Too'te geld wol wisseln, rolden 'm de reppeltuutjes uut de
knippe."

Veilig zwemmen voor iedereen
Hesseribad 13 april geopend

Hoog-Keppel - Stichting Zorgbad Zonnewater in Hoog-Keppel staat
voor veilig sport en bewegen voor iedereen, in de prachtig groene om-
geving van Hoog-Keppel. Veiligheid, hygiëne, deskundigheid, maat-
werk en betrokkenheid zijn de kernwaarden. Zonnewater biedt een
bewegingsprogramma voor jong en oud en heeft aandacht voor de
kwetsbare mens. "Wij vinden de ontmoetingsfunctie daarbij erg be-
langrijk"; stelt Ingrid van Oniia, directeur van Zonnewater.

Sinds januari 2012 exploiteert Zon-
newater, naast het zorgbad, ook Het
Hessenbad en De Hessenhal te Hoog-
Keppel en biedt het een thuisbasis
voor menig sportvereniging.
Op vrijdag 13 april vindt de cere-
moniële overdracht plaats en wordt
het zwemseizoen geopend, in aan-
wezigheid van het college van B&W
van Bronckhorst, bestuurders van
sportverenigingen, dorpsraden, ove-
rige genodigden en de inwoners en
kinderen van Drempt, Hummelo en
Keppel. Daarna is het buitenbad het
hele seizoen geopend voor gezinnen,
kinderen en ouderen. Wie een abon-

nement heeft van een van de buiten-
baden in de gemeente Bronckhorst
kan deelnemen aan een gevarieerd
lifestyleprogramma met onderdelen
als aqua joggen, trimzwemmen en
swimfysio. Abonnementhouders ont-
vangen aantrekkelijke kortingen op
zwemlessen en de cursus seascooter.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor
banenzwemmen en schoolzwem-
men. Nieuw is de mogelijkheid om
kinderpartijtjes te laten verzorgen
door Zonnewater.

Het is teveel om op te noemen.
Kijk daarom op www.hessenbad.nl

Van Stille zaterdag naar Paasmorgen

Paaswake te voet
Vorden - Het samenwerkend
jeugdwerk van de Protestantse
gemeenten in Eefde, Zutphen,
Warnsveld, Vorden en Wichmond
organiseert op de avond van Stil-
le Zaterdag ( 7 april) op Paasoch-
tend ( 8 april ) een wandeltocht
vanaf Eefde, via Zutphen, Warns-
veld, Leesten, Hackfort naar Vor-
den.

Het thema van deze 'Paaswake te voet
' is Kruisende wegen. (De Paasnacht is
nu eenmaal anders dan andere nach-
ten. Wegen kruisen zich ). Daarom
wil de organisatie ook dit jaar weer
met een enthousiaste groep, jongeren
vanaf 12 jaar én 'oudere jongeren',
de Paasnacht doorlopen. De wande-
laars gaan langs een speciaal uitge-
stippelde route van ongeveer 20 km,
door de nacht op pad, van Eefde naar
Vorden. Onderweg worden verschil-
lende kerken en bijzondere plaatsen
aan gedaan, waar telkens een korte
viering wordt gehouden met mu-
ziek, gebed, creativiteit en verhalen.

Zo kan men het Paasverhaal op een
heel eigen wijze ( her ) ontdekken.
De route start om 21.00 uur bij de
O*ntmoetingskerk in Eefde. Daar
kan men kennis met elkaar maken
en de route bespreken. Daarna zal
het gezelschap een deel van de Paas-
nachtdienst meemaken en gaat men
nog tijdens de kerkdienst op weg. De
tocht eindigt vervolgens rond 7.00 in
Vorden,. Daar wordt een viering ge-
houden en een paasontbijt genuttigd.
Wie 20 kilometer te lang vindt, kan
ook een deel van de route meelopen
en/of één of meerdere vieringen mee-
maken. Het exacte draaiboek met de
verschillende vertrek- en aankomst-
tijden is op aanvraag te verkrijgen via
het mailadres. Vanuit de organisatie
lopen ook volwassenen mee. Een be-
zemwagen, veiligheidsmiddelen en
EHBO-materiaal zijn aanwezig, maar
iedereen loopt mee op eigen risico.
Deelname is gratis.
Aanmelden kan bij: Jantine Groene-
wold, 06-46726613; e-mail:
djw.zw@live.nl
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Jubileumprijzen - 50 jaar Automobielbedrijff Nijendijk 1962-2012!
TOYOTA PRIUS
HYBRIDE 1 5 WTI
COMFORT 166505 km, 08-2004,
Southern Bronze

nu € 9.450

U/in eenjaar
gratis rijden

in een Prius

Speet
mee op

TOYOTA

De Toyota Prius Fufl Hybrid.
Ook als occasion de slimste auto ter wereld.

TOYOTA PRIUS
HYBRIDE l.SWTITech
+ leer 89066 km, 05-2007,
Astral Black, Cognac leer

nu € 15.950

Occasion Bouwjaar Jubileumprijs Occasion Bouwjaar Jublleumprljs

SUPERZUINIGE EN BELASTINGVRIJE TOYOTA'S
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 WT-I AUTOMAAT SPORT+AC
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 WT-I COMFORT + AC
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 WT-I PLUS
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 WT-I PLUS
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 WT-I SPORT AC
TOYOTA AYGO HATCHBACK 5 DEURS 1.0 WT-I SPORT AC
TOYOTA IQ 1.0 WT-I ASPIRATION
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 WT-I COMFORT
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 WTI BUSINESS
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 WTI COMFORT
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 WTI COMFORT
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 WTI COMFORT
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 WTI TECH EDITION

AUDI A6 SEDAN 2.4 AUTOMAAT PROLINE BUSINESS
AUDI A6 SEDAN 2.4 PROLINE AUTOMAAT
BMW 325 CABRIO M LOOK
CHRYSLER GRAND VOYAGER 6PERS 3.3 V6 AUTOMAAT SE
DACIA LOGAN MCV 1.4 55KW
DAIHATSU SIRION 2 1.31 SPORT 5 DEURS
FIAT IDEA 1.9 JTD EMOTION
HONDA ACCORD 2.0 16V STATION SPORT
HONDA INSIGHT HYBRIDE 1.3 VTEC ELEGANCE + NAVI
JAGUAR S TYPE EXECUTIVE 2.7 D V6 AUTOMAAT
KIA CEE'D 5DRS 1.4 CWT X-EXUTIVE Z.ESP
KIA PICANTO 1.1 X-ECUTIVE 5DRS
KIAPICANTO1.0EX5-DRS
KIA SORENTO 2.4 116V 4WD EX
KIA SPORTAGE 2.0 CWT 104KW EXECUTIVE
LAND ROVER DISCOVERY II 2.5 TD5 S AUTOMAAT
MAZDA 2 1.3 HP 63 KW 5 DEURS TOURING
MGF1.816V
MGF1.816V
MGF1.816VBROOKLANDS
NISSAN PIXO 5DRS 1.0 ACENTA +AC+LM VELGEN
PEUGEOT 107 1 O XS 5DRS
PEUGEOT 206 CC CABRIO/COUPE 1.6 80KW
PEUGEOT PARTNER 1.6 XT 80KW
RENAULT SCENIC 1.6-16V
ROVER 25 1.4 16V 3DRS COMFORT
ROVER 414 16V l 5DRS

^^ \

Goede vrijdag 6 april 9.00-17.00

Zaterdag 7 april 9.00-17.00

2e Paasdag 9 april 10.00-16.00

FEB-06
MEI-09
MEI-08
JUL-07
JAN-08
MEI-08

AUG-09
JUN-07
MRT-05
DEC-05
APR-06
MEI-05
JAN-06

MRT-06
SEP-04
SEP-93
JAN-03
OKT-07
JUN-06
MEI-06
JAN-07
APR-09
JUL-04
FEB-07
JUL-08
JAN-06
FEB-05

APR-07
JAN-02
FEB-08
MEI-97

APR-97
JAN-99
NOV-09
AUG-07
MEI-03
JUN-08
SEP-03
APR-03
FEB-00

6250
8950
7150
6950
7990
6950
11750
13750
9750
9450
12950
11950
15950

18950
13950
4950
6950
9950
6450
7750
16950
15250
18950
10950
6950
5950
10950
13950
11950
11950
5250
5750
6950
8250
6950
6350
12950
6950
4925
2940

ROVER 416 16V OXFORD 4DRS APR-99
ROVER 45 1.6 16V CLUB 4DRS AUG-01
ROVER 451.6 16V CLUB 5DRS APR-00
ROVER 45 1.8 16V CLUB 4DRS NOV-04
ROVER 451.8 16V CLUB 5DEURS NOV-04
ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT 5DRS CLUB JAN-03
ROVER 45 AUTOMAAT 1.8 CVT STERLING 4 DRS JAN-01
ROVER 45 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB 4 DRS FEB-03
ROVER 75 1.8 88KW CLUB DEC-01
ROVER 75 2.0 CDT CLUB MRT-00
ROVER 75 AUTOMAAT 2.0 V6 CLUB APR-03
ROVER 75 TOURER 2.0 CDT CLUB JUN-02
SAAB 900 2.5 V6 LIMITED CABRIO AUG-94
SMART FORTWO CABRIO 0.6 SEMI AUTOMAAT APR-00
SUZUKI LIANA 1.6 78KW S-LIMITED JAN-04
SUZUKI SX4 1.6 16V 2WD COMFORT/OUTDOOR MRT-09
TOYOTA AURIS 3-DEURS 1.6 WTI LINEA SOL BUSINESS MEI-07
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 WT-I LINEA SOL JUL-08
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.4 WTI LINEA TERRA APR-08
TOYOTA AURIS 5-DEURS 1.6 WT-I DYNAMIC AUG-08
TOYOTA AURIS 5-DEURS AUTOMAAT 1.6 WT-I MM-T ASPIRATION FEB-09
TOYOTA AVENSIS SEDAN 1.8 WTI LINEA LUNA FEB-08
TOYOTA AVENSIS VERSO 5 PERS. 2.0 D4D LUNA MEI-03
TOYOTA AVENSIS VERSO 6 PERS. 2.0 WTI LINEA SOL FEB-06
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 WTI LUNA BUSINESS x JAN-08
TOYOTA AVENSIS WAGON 1.8 WTI TERRA COMFORT MEI-01
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 WT-I AUTOMAAT APR-03
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 WTI L.TERRA COMFORT OKT-04
TOYOTA COROLLA HATCHBACK 5-DEURS 1.6 WTI LINEA SOL MRT-03
TOYOTA IQ 1.0 WT-I ASPIRATION AUG-09
TOYOTA LAND CRUISER 120 SERIES 5-DEURS 3.0 D4D AUTOMAAT VX MRT-06
TOYOTA RAV4 5-DEURS 2.0 WT-I 4WD EXECUTIVE MRT-06
TOYOTA RAV4 VAN 2.0 D4D 4WD L.SOL MRT-03
TOYOTA RAV4 VAN 2.0 D4D 4WD L.SOL SEP-04
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 WT-I LINEA TERRA JAN-07
TOYOTA VERSO 5-PERSOONS 1.6 WTI SOL MRT-05
TOYOTA YARIS 3-DEURS 1.3 WTI LINEA SOL APR-07
TOYOTA YARIS 3-DEURS HATCHBACK 5D 1.3 WT-I COOL JUL-08
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.0 WTI IDOLS MRT-04
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.3 WT-I S-LINE FEB-08
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.3 WTI LINEA SOL AUG-07
TOYOTA YARIS 5-DEURS 1.4 D4DIESEL L.LUNA SEP-07
TOYOTA YARIS VERSO 1.5 WTI LINEA SOL JUN-01

2240
5245
3745
7545
6545
5845
4445
7945
5950
4975
9975
7975
5450
3500
5850
13950
14350
14950
13950
16950
15950
17250
7250
12950
17750
4550
7950
9250
6950
11750
26950
17650
9450
10950
14750
12250
8600
11950
4950
11950
9950
9450
5950

obielbedriji

Brinkhorst 7

7207 BG Zutphe

Tel. 0575-572020

Laat u inspireren voor de mooiste voorjaarsmode bij

Just More
Br qxA uitzien...
. ...lekker \k je vel!!!

Fashion: Shoes:

MARCOTÖZZl

VENDUCCI
WOMENSWEAR

yest

Damesmode In het centrum van Zelhcm en Dieren
Smidsstraat 9a, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995 • Callunaplein 54, 6951 CR Dieren. Tel. 0313-413314

Ruim assortiment

elektrische scooters

vanaf € 1 299,-

eesseUNK
BHnhuMg 38, 7O2I BW Zelhtm. T, O3I4 62 Oa 49

BADEN & SPA'S

6 EN 7 APRIL + T PAASDAG € 700,- EXTRA KORTING!

ELKE KEER THUIS EEN VAKANTIE GEVOEL?
Almenseweg 2
Vorden

(0575) 55 23 50
(06) 25 10 19 19

KOM LANGS VOOR DE VOORWAARDEN www.buunk-vorden.nl
Openingstijden: vrijdag 10 -19.00 uur zaterdag 10 - 17.00 uur
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Contant geld • Contant geld • Contant geld

Nederlandse
Goudaankoop BV

anoniem - discreet gemakkelijk correct

Wij betalen de
hoogste dagprijs!
Het loont om langs te komen!

www.denederlandseaoudaankooD.nl

• Gouden • Medailles

J sieraden • Tandgoud

• Oudgoud • Alle soorten
«- • Munten Zilver

De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid,
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Vorden - Zutphenseweg 1A

Doetinchem

Waterstraat 30-32

Zutphen

Korte Holstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

GARAGEBEDRIJF
TEERINK B v :©:

BOI/AC
asm

«garageteerink

facebook.com/garageteerink

m youtube.com/garageteerink

Garagebedrijf Teerink B.V. Boeninksteeg 14, Doetinchem 0314-324453

Personen- en bedrijfsauto's
> In- en verkoop, nieuw en gebruikt
>• APK-keurlng
* Onderhoud en reparatie
> Schadetaxatie en schadeherstel
* Rultreparabe en rultvervanglng
*• Financiering
*• Vervangend vervoer
> Autotransport

Tandtechnisch Laboratorium

LE-D:
Reparatie kunstgebitten.

Klaar terwijl u wacht.

Zelhem 0314 - 623921

.?

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

Nu een complete badkamer
incl- montage en tegelwerk

€ 8400.-

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

Gotink Installatie

Molenenkó

SANITIEM £» AX Hengelo (Gld.)
i U J /J ~ 40 J 2 _>O

F 0575 -46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

ZflFDOtNiSAMENDOfNUAHNDOlN

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De
Vries is een traditierijke onderneming
met meer dan 130 jaar ervaring in de
bouw. Kennis en vakmanschap van
generaties heeft ons een grote
voorsprong gegeven.

Kunde en kennis over oude en
nieuwe technieken in nieuwbouw,
verbouw, renovatie, restauratie en
onderhoud sluiten soepel aan bij de
specifieke wensen van de opdracht-
gever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Timmer- en aannemersbedrijf

DE VRIES
Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

12 -1 PAASSHOW
vrijdag, zaterdag & 2e paasdag open

STEMMEN- REPAREREN- REVISIE

VERKOOP- VERHUUR- ACCESSOIRES

PIANOLESSEN-CONCERTEN
EXPOSITIES

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.OO TOT 21.OO UUR
ZATERDAG VAN 9.OO TOT 15.OO UUR
OF OP AFSPRAAK (O6-51O98863)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

Si HET WERKVELD

ifinAniu.autodoesburg.nl

Garage Kleine en Auto Totaal Center:
2 bedrijven, 1 show! JE*
aan de Nieuwstraat 3 in Doesburg

^^^^>
Renault Dealer Kleine en nevenvestiging autobedrijf Auto Totaal Center

houden samen op vrijdag 6 april, zaterdag 7 april en op maandag 9 april

(2e paasdag) een grandioze Paasshow! Een ruime keus op één locatie, zowel

Renault occasions als ook alle andere merken tesamen.
^•k^ .̂Voor iedere bezoeker een paasattentie ^^

> r Paasaktie:
0% financiering!
Vraag naar de voorwaarde.

Nieuwstraat 3 • 6981 AH Doesburg • Telefoon (0313) 47 23 65
Let op: Geld lenen kost geld.
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PAASSHOW
Zaterdag 7 april en 2e paasdag geopend

9.00-17.00 10.00-17.00

_

"^jspj ts$&^

Ook met eldKmscn^ondersteuning!

Johnny Loco Dutch Delight Cargo

Super-trendy en lichtgewicht bakfiets (42kg)
Aluminium bak van 90cm breed (past door deur)

7 versnellingen en handremmen
Plek voor max 4 kinderen

Normaal l 849,- @^P
fS/^Jl v* ..

Nu voor\ ®®

niet publiceren

Zolang de voorraad strekt!

Meer dan l 000 overjarige fietsen op voorraad met 20 tot 50% korting!

Keijenborg WWW.FLUITTWEEWIELERS.NL
lengelosestraat l

Keijenborg
Tel 0575-463441

Scheffer Keukens pakt deze maand flink uit!

mm*Stëtswekeri
wep*en uit, en nietzo'n^n beetje
nok Het voorjaar kriebelt, au
«tok Daarom gaan we ver en

bieden grote kortingen met

optimale service.
«, dat is nou echt Scheffer!

*

*^B A ^» ~ ̂ » W

. X CADEAüJ
W^ Bf/aankoonw.

ZELHEM Gildenweg 1
Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

* Vraag onze adviseurs naar de voorwaarden

Openingstijden:
Maandag 10.00 -18.00 uur
Di - Wo 09.00 -18.00 uur
Donderdag 09.00 - 21.00 uur**
Vrijdag 09.00 -18.00 uur**
Zaterdag 08.30 -16.00 uur
Tweede Paasdag Gesloten

** i. v. m. goede vrijdag

ffutasnelsEruice

FM

• Onderhoud
•APK
• Banden en
Velgen

• Uitlaten

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

Een kleine beurt

APK vanaf € 75,00

! Bel vrijblijvend voor een
offerte van uw auto.

; APK €19,00 ALL-IN
! VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO'S
Immmmmmmmmm—im.mmmmmmmmmm~~-immmmmm~mm4

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

Openingstijden:
Ma. t/m. vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

Wacnink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06-50676024 (bij Leferink Tractoren)



J^L* f&^rfefSj

aetieJ
alleen van 6 t/m 14 april 2012

Voor de snelle beslisser
betalen wij de 190/0 btw!

(op tegels en badkamers)

/VBETTING RESSING
TEGELS & NATUURSTEEN
Tel. 0544 476170

PAASDAG
OPEN '

Tel. 0544 760001

Vraag naar de voorwaarden
in de winkel.

ONGELOOOOOFELIJK, NOOIT EERDER VERTOOND! ! !

10 x SIEMENS IN UW KEUKEN
Keuken compleet
incl. 10 SIEMENS

9998.-
Wijziging in maten, kleur en

samenstelling apparatuur is mogelijk!

nolte kuchen
Center A/o. 7
Tel. 0544 461917
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Wij zijn een technische handels-
onderneming, gevestigd in Ruurlo,
die zich in hoofdzaak bezighoudt
met de ontwikkeling, import en
verkoop van kabelrups- en kabel-
geleidingsystemen. Daarnaast
leveren wij o.a. kabelinvoer en
kabelbeschermsystemen.
Een andere belangrijk onderdeel
is het installeren en onderhouden
van onze systemen.
In ons logistiek magazijn wor-
den tevens producten geassem-
bleerd.
Wisman Electrotechniek is onder-
deel van ERNST

In het team van Wisman Electrotechniek Nederland is plaats voor een:

Meewerkend voorman Technische dienst
voor industriële producten

Na een inwerkperiode, ben je medeverantwoordelijk voor het inspecteren en
onderhouden van kabelrupssytemen. Het werkgebied is geheel Nederland maar
een belangrijk werkgebied hierbij is het havengebied Rotterdam.
Samen met jou willen we deze activiteiten verder uitbouwen.

Wij zoeken een collega met:
- Initiatief, doorzettingsvermogen, verant-

woordelijkheid en geen hoogtevrees.
- Zelfstandigheid en goede contactuele

eigenschappen en flexibele instelling.
- Middelbare Technische Opleiding of

gelijkwaardig.
- In bezit van rijbewijs BE.
- bereid om meerdere dagen van huis

te zijn.

Uw sollicitatie kunt u zenden naar Wisman Electrotechniek,
t.a.v. de heer G.A.M. Ernst, Postbus 36, 7260 AA Ruurlo
of per e-mail: g.ernst@wisman-techniek.nl
Tel. 088-0023500, Fax. 088-0023599. www.wisman-techniek.nl

Wij bieden:
- Een uitdagende functie met een

kwalitatief hoogwaardig producten-
pakket en interessante werklocaties.

- Een aantrekkelijk salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

- Een unieke kans om je verder te ont-
plooien.

U bent op zoe
naar ni
i>ersoaeer?

Direct
resultaat

via

Vacature-aanbod
in uw regio!

WWW. RE/GEKS USPENS/ON.COArt

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

Onze schokdempers worden handmatig geassembleerd, conform de specificaties die de klant
in overleg met onze engineering is overeengekomen. De kwaliteit van uw werk bepaalt mede
het succes van onze klanten. Di« willen namelijk maar één ding: wtnnenl

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

Montagemedewerker afdeling motoren

Montagemedewerker afdeling auto's

Ervaren CNC-frezer / programmeur

Inkoper / magazifnbeheerder

Interesse?
Kijk dan voor het volledige profiel op: www.reigersuspension.com

Direct solliciteren kan natuurlijk ook.
U kunt uw sollicitatie mailen naar mtrmoldcr&icigers
Manon te Molder naar Molenen t< iengelo Gld.
Neem voor meer informatie contact op met Manon te Molder op 0575-462077 of kijk op onze in

Wij zijn een technische handels-
onderneming, gevestigd in Ruurlo,
die zich in hoofdzaak bezighoudt
met de ontwikkeling, import en
verkoop van kabelrups- en kabel-
geleidingsystemen. Daarnaast
leveren wij o.a. kabelinvoer en
kabelbeschermsystemen.
Een andere belangrijk onderdeel
is het installeren en onderhouden
van onze systemen.
In ons logistiek magazijn wor-
den tevens producten geassem-
bleerd.
Wisman Electrotechniek is onder-
deel van ERNST

In het team van Wisman Electrotechniek Nederland is plaats voor een:

Enthousiaste Verkoper buitendienst
voor industriële producten

Na een inwerkperiode ben je medeverantwoordelijk voor de verkoop van onze
producten. Naast het aanbrengen van nieuwe relaties, onderhoudt je goede con-
tacten met de bestaande relaties. Je denkt mee met het opzetten van reclame-
en promotieactiviteiten.

Wij zoeken een collega met:
- Initiatief, doorzettingsvermogen, ver-

antwoordelijkheid.
- Pioniersgeest, zelfstandigheid en

goede contactuele eigenschappen.
- Middelbare Technische Opleiding of

gelijkwaardig.
- In bezit van rijbewijs.

Wij bieden:
- Een uitdagende functie met een

kwalitatief hoogwaardig producten-
pakket.

- Een aantrekkelijk salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

- Een unieke kans om je verder te
ontplooien op commercieel gebied.

Uw sollicitatie kunt u zenden naar Wisman Electrotechniek,
t.a.v. de heer G.A.M. Ernst, Postbus 36, 7260 AA Ruurlo
of per e-mail: g.ernst@wisman-techniek.nl
Tel. 088-0023500, Fax. 088-0023599. www.wisman-techniek.nl

Het actuele vacature-

aanbod bij u in de regio.

Wekelijks in Weekblad

Contact, Weekblad Elna

en de Groenlose Gids.

WeeverS Grafimedia

www.webpaper.nl

OP ZOEK NAAR
ÉCHTE VAKMENSEN?!

EUROPLANIT
<•" PERSONEELSDIEN

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Ruurlo - Fulltime - vacaturenr. VCP917475

Werkzaamheden
Als mechanisch servicemonteur ben je zelfstandig werkend en geef
je leiding aan hulpmonteurs. Je bent voornamelijk werkzaam in een
technische/ industriële omgeving. Je werkgebied is heel Nederland.
Incidenteel verblijf je in de kost.

Functie eisen
- MBO werk- en denkniveau;
- Afgeronde opleiding op technisch niveau;
- In het bezig van een geldig VGA certificaat;
- Geen hoogtevrees;
- Kennis van de Engelse en Duitse taal.

ASSISTENT
VOORMAN/ORDERVERZAMELAAR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK917362

Werkzaamheden
Als assistent voorman orderverzamelaar ben je verantwoordelijk
voor een ploeg met logistieke medewerkers. Je informeert en
instrueert medewerkers over de te verrichten werkzaamheden en
de te behalen prestatie- en kwaliteitsnormen. Tevens motiveer,
corrigeer en enthousiasmeer je medewerkers en stuur je aan op
een goede output. Dit combineer jij met lichte administratieve
taken en werkt mee als orderverzamelaar Je bent tevens flexibel
inzetbaar op andere logistieke werkzaamheden en je werkt tijdens
de seizoenen in een 2-ploegendienst.

Functie eisen
- MBO diploma en je hebt enkele jaren ervaring in de logistiek;
- Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een flexibele instelling;
- Nauwkeurig, efficiënt en goed rekenkundig inzicht;
- Ervaring met het MS Office pakket (Word en Excel).

CNC KANTER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VI0916761

Werkzaamheden
Voor de vacature vragen wij ervaring als CNC kanter, je kunt de
kantbank zelfstandig in- en omstellen en tevens programmeren,
bedienen en bijstellen. Je bent verantwoordelijk voor het controleren
en zo nodig corrigeren van het product.

Functie eisen
- Aantoonbare ervaring als CNC kanter (plaatwerk tot 3 mm);
- Technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht;
- Proactieve instelling en bent bereid om in 2-ploegendienst te

werken;
- Technische werktekeningen kunnen lezen en begrijpen.

TEKENAAR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VCP917642

Werkzaamheden
Voor onze relatie in Aalten zoeken wij per direct een (junior) Solid-
Works tekenaar die in opdracht van een engineer de tekeningen
gaat maken. Het gaat om een tijdelijke functie (6 maanden).

Functie eisen
- Afgeronde technische opleiding;
- Aantal jaren ervaring als tekenaar in de werktuigbouw;
- Kennis van SolidWorks.

MONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VI0915101

Werkzaamheden
Als monteur machinebouw maak je constructies en apparaten
volgens specificatie en tekening. Je beheerst zowel de TIG als
MIG/MAG lasprocessen en draagt zorg voor de gestelde kwali-
teitsnorm.

Functie eisen
- LTS of MTS werk- en denkniveau;
- Flexibel- en klantgerichte instelling;
- Zelfstandig kunnen werken.
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AH Tulpen

Dash en Dreft wasmiddel
Ohnru varianten
BI|V ïwsii Moesemfrls vloeibaar, llacon l 314 (Hei
• Dreft delicate & wool. flacon 114 Iller
2flaconsl EURO

KORTING

5 EURO
KORTING

Op een overheerlijk
paasweekend!

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

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in wmkel/AH Bonus.
" Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 14 van 2 t/m

7 april 2012

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m woensdag

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

08.00-20.00 uur
08.00-21.00 uur
08.00-19.00 uur
08.00-18.00 uur


	CVO14-03-04-2012 deel 1
	CVO14-03-04-2012 deel 2
	CVO14-03-04-2012 deel 3
	CVO14-03-04-2012 deel 4
	CVO14-03-04-2012 deel 5

