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Kunstproject
‘Beelden Buiten’

Nieuwe winkel
in Vorden

Pieter Cup

Kids 
Living Statues 
Festival

Expositie 
Plantaardige 
Objecten

23 april, 
Oranjeavond met
‘Bonne Route’

Dinsdag 12 april 2011
73e jaargang no. 6

Hierbij waren niet alleen de andere 
vier toekomstige bewoners aanwe-
zig, maar ook een aantal omwonen-
den, verder de architect van Archi-
tectuur uit Arnhem en aannemers-
bedrijf Bussman uit Winterswijk. 
Jan Stoel (manager Vastgoed Pro 
Wonen) gaf deze middag uitleg over 
de voorbereiding en het ontstaan 
van het project. 

Vervolgens nam Danny Bussman 
(directeur aannemersbedrijf) het 
woord en overhandigde hij de toe-
komstige bewoners een tegoedbon 
ter waarde van 250 euro voor een 
kennismakingsborrel. Een leuk initi-
atief waar de nieuwe bewoners zeer 
zeker gebruik van zullen maken. Na 
de officiële starthandeling gingen de 
genodigden naar De Herberg voor 
een hapje en een drankje. De nieuw-
bouw aan de Molenweg bestaat uit 
vijf levensloop- geschikte woningen 
en is met energielabel A++ zeer ener-
giezuinig. In de levensloop- geschikte 

woningen zijn alle belangrijke voor-
zieningen t.w. wonen, slapen en ba-

den, op de begane grond aanwezig. 
Twee oorspronkelijke bewoners van 
de Molenweg keren terug naar de 
nieuwbouw. De overige drie wonin-
gen zijn inmiddels ook toegewezen 
aan kandidaten uit andere sloopwo-

Vorden - Afgelopen dinsdag is de nieuwbouw van Pro Wonen aan de 
Molenweg officieel van start gegaan. Een toekomstige bewoner mocht 
met behulp van een bouwkraan zelf een vloerplaat leggen.

Bouw van start

Jan Stoel geeft uitleg

Nieuwbouw Molenweg officieel 
van start

ningen uit Vorden. Ook zij hadden
voorrang voor de nieuwbouw. 

Pro Wonen verwacht de woningen
in oktober van dit jaar op te kunnen
leveren.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos Tulpen

 5.00
3e bos gratis

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

Tel. (0314) 62 00 55

Drie-gangen-aspergemenu
Kop aspergesoep

***
Asperge Hollandse wijze of 

Asperge met zalm
***

IJs met verse aardbeien

 29,50

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 17 april 10.00 uur ds. J. Kool, Doopdienst, Palmzon-
dag.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 17 april 10.00 uur Ds. Marianne Benard, palmzondag 

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 april 10.00 uur Woord- en communieviering mmv 
kinderen

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 april 17.00 uur Eucharistieviering koorleden. Zon-
dag 17 april 10.00 uur Woord- en communie viering heren-
koor.Palmzondag

Tandarts
16/17 april P.J. Waart Barchem tel 0573 – 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen 
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 18 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Turbana bananen    1 kg  0.99  
Hollandse kasbonen   250 gr  2.49     
Zoete navels uit 
de Algarve  1 kg  1.99                                           
Dagvers uit eigen keuken
Stampot raapstelen met uit gebakken spekjes

+ GRATIS bakje compote  p.p.  5.95      

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 55
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:

www.drukkerijwissink.nl/gratis

Per 1 juni te huur woning in 
Laag Keppel. Tel. 0314 - 38 
21 85

�

Woensdag = Meergranendag

3 meergranenbroden € 6,75 

Special

Voorjaarsmuffins
5 stuks € 5,00

Palmpasenaanbieding

Broodhaantjes 4 stuks € 3,75 

Voor de lekkere trek
Croissants 

5 Halen = 4 Betalen 
Aanbiedingen geldig van di. 11 april t/m za. 16 april

Dagmenu’s
Dagmenu 13 t/m 19 april

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

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

Woensdag 13 april
Gelderse groentesoep / Duitse biefstuk met gebakken 
uien, friet en rauwkostsalade.   

Donderdag 14 april 
Varkensmedallions met champignonsaus, aardappel-
kroketten en warme groente / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 15 april
Tomatensoep / Pangafilet op toscane wijze met pasta en 
rauwkostsalade.

Zaterdag 16 april (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en warme 
groente/ IJs met slagroom. 

Maandag 18 april
Gesloten

Dinsdag 19 april
Gesloten: heropening van 17.30 tot 19.30 uur.

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

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

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

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

 “Wie ‘t potlood niet eert, is 
de computer niet weerd”. De 
Prins van 1998 wordt bijna 
40.

�

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

�

Hondenschool 
“Klein Weetink” 
te Velswijk begint iedere maand 

met een nieuwe puppycursus.
Ap Peters 0314-641436.

Studiekeuze lastig?
Bel 06 - 44 88 66 58

www.keuzecoaches.nl

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

• TE HUUR PAASHAAS 

PAK DS DESIGN MOLEN-

KOLKWEG 33 STEENDE-

REN 0575-452001



Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Heden ontvingen wij het bericht uit Canada, dat 
overleden is onze broer, zwager en oom

Jan Gerhard Winkel

*Vorden 21 mei 1916 † Canada 5 april 2011

 Fam. W.L. Winkel
 Neven en nichten

7251 HN Vorden
Almenseweg 33

Verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
Dankbaar voor wat het was en altijd zal blijven.

Lieve mensen,

Hartelijk dank voor de vele lieve woorden, brieven, 
kaarten en telefonische reacties na het heengaan 
van mijn innig geliefde man, onze vader en fijne opa

Frans Pieter Smit

Het was hartverwarmend, het heeft ons goed ge-
daan.

Wij zullen hem nooit vergeten.

 Uit aller naam !
 Mini Smit-Wahl

April 2011
Burg. Galleestraat 10b
7251 EB Vorden

Naar de eeuwige jachtvelden...

Onverwacht is overleden mijn lieve, zorgzame 
man, onze trotse vader en lieve opa

Derk Gotink

Vorden, Vorden,
3 augustus 1925 8 april 2011

 Derkje Gotink-Hietveld

 Henny Hasselo-Gotink
 Willem Hasselo
  Jos en Kim
  Sanne

 Dick Gotink
 Dinie Gotink-Roeling
  Stef en Lydia
  Anne
  Tieme

 Ger Bier-Gotink
 Rick Bier

Correspondentieadres:
Ger Bier-Gotink
Ruurloseweg 9
7251 LA Vorden

Mogelijkheid tot persoonlijk afscheid nemen van 
Derk op dinsdagavond 12 april 2011 tussen 20.00 
en 20.30 uur aan de Wilhelminalaan 15 te Vorden.

We nemen afscheid van hem op woensdag 13 april 
2011 om 11.00 uur in de Wildenborchse Kapel, 
Kapelweg 1, 7251 KM Vorden. Aansluitend zal de 
begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Na afloop nodigen wij u uit om samen te komen in 
de Taveerne Wildenborcherhof, Wildenborchse-
weg 19, 7251 KB Vorden.

Mochten wij iemand vergeten zijn persoonlijk te 
berichten, beschouwt u dan deze aankondiging als 
zodanig.

Na een lang en werkzaam leven is, na een pe-
riode van afnemende gezondheid, thuis in haar 
vertrouwde omgeving, op 92-jarige leeftijd rustig 
ingeslapen mijn lieve en zorgzame vrouw, onze 
moeder en oma

Harmina Johanna
Berenpas-Eijerkamp

 Gerrit Berenpas

 Alies en Carel
  Jeroen en Carola
  Hugo en Diane
  Gijs en Rosa

 Jan en Edith
  Alexander
  Christian
  Matthijs en Ivet

 achterkleinkinderen

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
Sensire en de huisartsen Albers en Tanis voor hun 
aandacht en liefdevolle verzorging.

9 april 2011
“Koning”
Mosselseweg 10
7251 KT Vorden

De uitvaartplechtigheid, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op vrijdag 15 april om 
11.30 uur in de Kapel van de Wildenborch, Kapel-
weg 1 te Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te 
Vorden.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te condo-
leren in bovengenoemde Kapel.

Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze 
dochter en ons zusje

Jip
Jippe Martrude

8 april 2011

Pascal en Mariëlle Hartelman
Mei, Bart en Max 

Pieter van Vollenhovenlaan 12
7251 AR  Vorden

tel: 0575 - 84 45 68
Voor bezoek graag bellen.

Van mij is heengegaan mijn lieve schoonzus

Harmina Johanna 
Berenpas-Eijerkamp

 Gerda Berenpas-Bouwmeester
 Jan Berenpas †

Vorden, 9 april 2011

Heden is van ons heengegaan onze beste zwager 
en oom

Jan Winkel

weduwnaar van Hanneke Bulten

Vorden, 21-5-1916 Canada, 5-4-2011

Uit aller naam
Familie Bulten

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van 
belangstelling en medeleven te hebben mogen 
ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden 
van onze lieve man, pa en trotse opa

Jan van Langen

Wij willen u hiervoor hartelijk bedanken

Riek van Langen - van Leussen

Kinderen en kleinkinderen

Baak, april 2011

We willen je rust gunnen
al is er droefheid in ons hart

je lijden zien en niet helpen kunnen
dat was onze smart

Met grote droefheid geven wij u kennis van het 
overlijden van onze vader, broer en zwager

Tonnie Sessink

* Vorden,  † Doetinchem,
7 februari 1939 4 april 2011

 kinderen
 kleinkinderen
 en familie

correspondentieadres: 
Ruurloseweg 91, 7251 LC Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
zaterdag 9 april om 11.15 uur in het crematorium 
te Doetinchem.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter 
en mijn zusje

 Elsemieke
 Gerlien Hendrike

30 maart 2011

André Bargeman & Marieke Peters
Annelieke

De Doeschot 9
7251 VH Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

0575-552959
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Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES 
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer)  dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag)  dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp)  dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer)  donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet 
 mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak 
via 0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2  voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Pas op voor oplichters aan de deur!
Bijna driehonderd keer per jaar zijn inwoners van Noord- en Oost-Gelderland het slachtoffer van 
een babbeltruc. Vaak zijn oudere mensen slachtoffer van deze praktijken. 

De dieven weten met een smoesje het huis binnen te komen en een handlanger steelt ondertussen waardevolle 
spullen. Of de dief geeft zich uit als een medewerker thuiszorg, monteur, reparateur of iemand die helpt met de 
belastingformulieren invullen. Wat ook voorkomt is dat de verdachte doet alsof hij/zij een bankmedewerker is met 
een nieuw bankpasje voor de betreffende bewoner. Slachtoffers geven dan hun bankpasje en soms zelfs hun 
pincode mee.

DRIE GOUDEN TIPS

1. Geef nooit uw bankpas en/of pincode aan een vreemde.

2. Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur, terwijl u haalt wat u wilt.

3. Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie. Controleer deze goed. 
 Vertel direct dat u met het bedrijf gaat bellen en doe dit ook echt. Sluit de deur, terwijl u belt.

Bent u toch slachtoffer geworden van een oplichter? Onthoud goed hoe de dader eruit zag en geef dit meteen 
door aan de politie. Wilt u meer informatie, neem dan contact op via 0900-8844.

‘Niet iedereen hoeft de volle cursus 
te doorlopen’, zegt mevrouw Rots. 
‘Mensen kunnen zelf beslissen hoe 
lang ze willen meedoen. Iemand 
heeft al wat voorkennis en stapt op 
een hoger niveau in, de één leert 
wat sneller dan de ander en het gaat 
er ook om wat iemand met de taal-
kennis wil doen. De cursus is in elk 
geval zo op de deelnemers toegesne-
den, dat iedereen het jaar door kan 
aansluiten en kan doorgroeien’. De 
Bredevoortse was voorheen wiskun-
delerares, maar ze studeerde ook 
Engels. Ze zette haar eigen cursus-
methode ‘Stap in’ op, compleet met 
een zelf ingesproken cd om thuis af 
te luisteren. De cursus behandelt het 

Engels in woord en in geschrift. Het
doel is behalve lees- en schrijfvaardig-
heid, goed Engels kunnen spreken.
Daarom wordt bij de gevorderden in
de lessen Engels gesproken. Daarbij
luisteren de deelnemers kritisch naar
elkaar en vullen elkaar aan. Door te
luisteren naar de behoefte van de
deelnemers hoort Mevr. Rots om zich
heen: “Hoe kunnen we ons hanteren/
redden in de praktijk. Een woorden-
schat is belangrijk, maar hoe kunnen
we die woorden in zinsverband be-
grijpen en toepassen in de praktijk”.
In antwoord daarop heeft Mevr. Rots
een boek in elkaar gezet “praktische
toepassingen” bv How to take care in
different situations. Het boek is klaar
en begint zijn ronde. ‘Ik heb dit boek
in moeilijkheidsgraad laten meelopen
met mijn eerder geschreven boeken “
Engels voor volwassenen-stap in”. 

Zo is het niet nodig de zinnen uit het
hoofd te leren, wat niet veel waard
is, maar kunnen ze zelf de woorden
in zinsverband weergeven en begrij-
pen’, aldus Mevr. Rots. Informatie
over de cursussen geeft mevrouw
Rots via   telefoon 0543-451476 e-mail
treesrotsbeusink@gmail.com

Engels in verschillende 
situaties
De ex-lerares Trees Rots-Beusink 
geeft de cursussen Engels voor 
volwassenen, omdat het voor ie-
dereen steeds belangrijker wordt 
de wereldtaal te kennen, vanwe-
ge de Europese eenwording en 
omdat de maatschappij steeds 
mondialer wordt. De opleidingen 
zitten in de omgeving van Doetin-
chen.Terborg,Vorden, Zutphen, 
Winterswijk, .Bredevoort, Lich-
tenvoorde, Groenlo en Eibergen.

Uitslag Bridgeclub Bronkhorst com-
petitieronde 6, vijfde avond en eind-
uitslag van deze ronde.Lijn A 1. Diny 
Hartelman & Hans Jansen 57,99 %; 
2. Dick Binkman &René Winkelman 
57,29 %; 3. Hans Dekker &Wim van 
Wanrooij 55,56 %. 
Lijn B 1. Bert Deunk & Gerrit Olden-
have 56,25 %; 2. Nel Evertse & Gerrit 
Vorselman 56,17 %; 3. Hennie Deunk 
& Wil Matser 55,33 %. Lijn C 1. Harry 
Brinkhof & Theo Matser 66,67 %; 2. 
Carla Hoogkamp & Gerard Lohschel-
der 62,92 %; 3. Riet Niesink & Riekie 
Nieuwenhuis 55,42 %. 
In deze competitieronde zijn in lijn 
A als hoogste geëindigd de paren: 1. 
Joke en Herman Damveld 2. An Wor-
tel & Nel Hendriks en 3. Dick Brink-
man & René Winkelman. 
De drie paren met de hoogste gemid-
delde score van lijn B die promoveren 

naar lijn A: Hennie Deunk & Wil Mat-
ser, Bert Deunk & Gerrit Oldenhave 
en Theo Damen & Theo Schut. De 
drie paren met de hoogste gemid-
delde score van lijn C die promoveren
naar lijn B: Carla Hoogkamp & Gerard
Lohschelder, Harry Brinkhof & Theo 
Matser en Els Westerhof & Hermien
Veenhuis. 

De volgende paren degraderen van 
Lijn A naar lijn B: Mien Vorselman
& Agnes Pietersen, Silvia Schreiber &
Jan van der Tol en Marijke Hilderink
& Erica Schut. Van lijn B naar lijn C:
Margareth Heijting & Erica Rijks, Jo-
lande Oldenhave & Theo Geurts en
Wil ten Holder & Leni Lamers. 
Op donderdag 14 april, voorafgaand 
aan de eerste avond van competitie-
ronde zeven, een overleg over de wij-
ziging van de competitieregels!

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

De voorgaande twee jaren waren erg 
succesvol. Vele enthousiaste kinde-
ren deden mee in de race om te la-
ten zien wie zijn/haar kalf het beste 
kon verzorgen en voorbrengen voor 
de jury. De organisatie hoopt ook 
dit jaar weer een leuke en gezellige 
wedstrijd te kunnen organiseren. 
Zij zoekt dus kinderen in de leeftijd 
van 6 t/m 16 jaar, die het leuk lijkt 
om voor een periode van ongeveer 

3 maanden een kalf te verzorgen. In 
die periode komt er tweemaal een 
jury aan huis voor een beoordeling. 
De eindkeuring is op 20 augustus bij 
camping De Warnstee in Wichmond. 
Daar kunnen de kinderen laten zien 
hoe goed zij met hun kalf om kun-
nen gaan, verzorgen en voorbrengen 
en hopen daar uiteindelijk natuurlijk 
in de prijzen te vallen. Dus wie graag 
wil meedoen, kan komen kijken op 

de instructieochtend bij de familie 
Schut aan de Vrendenbargsedijk 4 te 
Baak op 14 mei 2011. Aanvang 10.30 
uur. Op deze ochtend wordt uitleg ge-
geven wat nu precies de bedoeling is 
van de wedstrijd. Een deskundige zal 
uitleg geven over onder andere het 
toiletteren, voorbrengen, kennis over 
het kalf en de veterinaire aspecten. 
Vanaf 14 mei gaat de wedstrijd offi-
cieel beginnen. Dus tot en met deze 
ochtend kunnen de kinderen zich 
nog opgeven om mee te doen. Hope-
lijk tot dan! Verdere inlichtingen of 
opgave bij Annet Harenberg, telefoon 
(0575) 441372 of Henny Rietman, te-
lefoon (0575) 441313.

Kalveropfokclub Bronckhorst

Bronckhorst - Het is weer zover. Kalveropfokclub Bronckhorst organi-
seert dit jaar voor haar derde keer een kalveropfokclubwedstrijd. De 
instructieochtend vindt plaats op 14 mei bij de familie Schut in Baak. 
Kinderen van 6 t/m 16 jaar die mee willen doen, kunnen zich vanaf nu 
opgeven.

De kinderen krijgen hier instructie over het voorbrengen van een kalf.

De Open dag is vooral interessant 
voor diegene die (voor een jongere 
of jong volwassene vanaf 11 jaar) een 
geschikte werk/logeerplek zoekt en 
sfeer willen proeven bij Marope. Ma-
rope is meer dan een zorgboerderij en 
biedt vijf dagen in de week opvang, 
één weekend per maand weekend/
logeeropvang, de Marope vakantie-
week en opvang tijdens vakantie. Op 
de Open dag is er van alles bij Marope 
te doen. 

Trek de wandelschoenen aan want
er is een wandelroute met onderweg
demonstraties, tekst en uitleg door
jongeren over de verschillende werk-
zaamheden, uitgezet over Landgoed
Zelle.

De jongens laten zien hoe hout ge-
kloofd wordt en vertellen graag hoe 
het werkt. Altijd al iets willen we-
ten over brandrode runderen? Kom
ze bewonderen en misschien is het 
tweede kalf net geboren! Kom lezen,
foto’s bekijken en filmpjes zien. Kof-
fie, thee en limonade met iets lekkers
staat klaar. Tevens zijn er nog enkele
dingen die Marope niet wil verklap-
pen, maar die u moet komen ervaren.
Het team van Marope ziet u graag op
zaterdag 16 april.

Zaterdag 16 april op Landgoed Zelle
Open middag zorgboerderij 
Marope
Hengelo - Op zaterdag 16 april is 
er bij zorgboerderij Marope op 
Landgoed Zelle aan de Zelledijk 
42a in Hengelo een Open middag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen 
is deze middag van harte welkom 
om bij Marope te komen kijken.

Schrijf je dan in voor de demo en 
ervaar wat de coureurs ook ervaren! 
Nieuwsgierig naar de voorwaarden? 

Die zijn er niet! Iedereen met een 
brommercertificaat en brommer of 
scooter mag meedoen en in de pau-
ze van de races op hemelvaartdag    
2 juni een paar rondjes te rijden. 

De origineelste deelnemer krijgt een 
leuke prijs. Wil je meedoen? Schrijf 
je dan in via de HAMOVE website 
www.hamove.nl

Scooter/brommer 
demo motorraces
Hengelo - Heb jij een scooter 
of een brommer? En wil je een 
keer gratis op een opgebouwd 
circuit rijden zonder bang te 
hoeven zijn een tegenligger te-
gen te komen?



Schoonheidssalon
Kennismakingsdag op 26 april

Wilt u kennis maken met de huidverzorging van Maria-Galland in de 
schoonheidssalon?

Reserveer dan een kennismakingsbehandeling 45 minuten: 

voor 15 Euro!
U krijgt advies wat voor u de beste huidverzorging is.

Wilt u zeker zijn van een plaats, reserveer dan snel, want vol =vol.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Tel. 0575 551423
www.salonmarianne.nl

Heb jij last van puistjes 
en mee-eters? 

Dan ben ik op zoek naar jou. Ik wil je hier graag mee helpen!
Meld je aan, dan maak je kans op gratis behandelingen.

Voor info: bel naar Salon Marianne, of via de website.
Dorpsstraat 30 Vorden tel. 0575 551423

Website: salonmarianne.nl

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden

Tel. 0575 551423
www.salonmarianne.nl

Wij zijn op zoek naar een 
COLLEGA m/v 

voor de keuken en in de bediening.

Heb je interesse Bel: 55 22 43 of
mail: hanniehendriksen@hotmail.com
Of kom even langs en vraag naar Hannie.

Medio mei beginnen wij met 
onze buitenweken

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

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

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

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

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

Mijn vader is 
vandaag overleden.
Wat nu?

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor iedereen 
beschikbaar.

Best Western Hotel Landgoed 
Ehzerwold is een aantrekkelijke 
locatie voor zakelijke bijeenkomsten, 
bedrijfs- en huwelijksfeesten. Uiteraard 
leent onze locatie zich ook prima voor 
een weekendje weg met vrienden of 
familie.  

OPROEP- en/of VAKANTIEMEDEWERKERS voor 
bediening  *  huishouding  *  afwas 

Functie-eisen: 
- servicegerichte instelling 
- flexibele werkhouding 
- onregelmatige diensten 

(ochtend – middag – avond), 
ook in het weekend 

Aanbod: 
- salaris conform horeca-CAO 
- contract o.b.v. 0-uren 
- reiskostenvergoeding 
- een gastvrije baan in een 

gezellig team 

Ben jij degene die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatie inclusief CV aan: 
Best Western Hotel Landgoed Ehzerwold 

Ehzerallee 14, 7218 BS Almen 
receptie@ehzerwold.nl   www.ehzerwold.nl 

Nieuw te openen damesmodewinkel 
in Vorden zoekt medewerkster(s).

Voor + 16 uur per week.

Bel 0575-551881 voor meer informa�e of 
stuur uw CV naar: info@pobshop.nl

Slank & fit de zomer in!
De nieuwe afslankcursus 

start op 20 april
(Weight Loss Challenge)

SAMEN AFSLANKEN IN EEN GROEP
 DOET U MEE?

• 11 wekelijkse workshops
• Wij bieden een compleet afslankprogramma of U 

kiest uw eigen methode
• 11 weken lang wordt u persoonlijk begeleid
• U wordt uitgedaagd, ges�muleerd, gemo�veerd en 

beloond
• U leert gezond te eten in plaats van diëten
• Prijs 11 workshops € 60,00
• De 3 toppers ontvangen een beloning

Start 20 april van 19.30 tot 20.30 uur
In ’t Warnshuus, Dreiumme 43, Warnsveld

Bel voor meer informa�e naar 0575-842432
Of kijk op : www.wlczutphen.nl 

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

AARDBEI-
BAVAROISE 

VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

VORDENSE 
STOET
LEKKER 

MEERGRANENBROOD

NU VOOR 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 april t/m zaterdag 16 april.

WITTE
BOLLETJES

NU 6 VOOR 1.95

LUXE 
PAASSLOFJE

NU VOOR 4.25De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Gevraagd

Iemand die op vrijdagmorgen de kramen 
wil opbouwen en afbreken op de markt.

Rijbewijs B-E is een vereiste.

Inlichtingen: tel. 0575 - 55 15 60
tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl
Twitter: @helminkwonen  www.helminkwonen.nl

Helmink maakt het mooier bij u thuis

wonen vorden

Wij zoeken op korte termijn een:

INTERIEURVERZORGSTER

Voor circa 6 uur per week.
Werkzaamheden betreft het schoon houden 
van onze meubeltoonzaal in Vorden.

Sollicitaties kunt u per email of per post 
richten aan:
Helmink Wonen
Postbus 40, 7250 AA Vorden
info@helminkmeubelen.nl
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Wat is: A. Pors, Pos. 

 B. Ge-äoste. 

 C. Schoo-wikse. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Ze zullen deelnemen aan deelcon-
gressen en excursies. Met name dit 
laatste is voor ons als bewoners van 
de streek en ook voor onze onderne-
mers  een geweldige mogelijkheid in 
alle gastvrijheid te laten zien, hoe we 
zijn en wat we in huis hebben. Het 
DRU Industriepark in Ulft is hoofd-
locatie en uitvalsbasis. Hier is tevens 
een grote informatiemarkt.

Kredietcrisis, bevolkingskrimp, kli-
maatverandering. Geen onderwer-
pen om vrolijk van te worden. Wat 
kunnen we hier gezamenlijk aan 
doen? Politici, ondernemers en ver-
tegenwoordigers van maatschappe-
lijke organisaties in de Achterhoek 
hebben al vanaf 2009 hiervoor de 
koppen bij elkaar gestoken. Met suc-
ces. Door problemen snel onderling 
aan te pakken  werkt het oplossen 
ervan in positieve zin door in alle 
sectoren van de samenleving. Deze 
(boeren)slimheid is in het land niet 
onopgemerkt gebleven en er de aan-
leiding voor geweest dat het grootste 
bestuurlijke evenement van Neder-
land dit jaar in de Achterhoek mag 
plaats vinden. En het op de toekomst 
gerichte onderwerp van het congres  
´Gezonde gemeenten, slimme verbin-
dingen´ is het logische voortvloeisel 
daarvan. Het VNG congresbureau te-
kent samen met de 11 deelnemende 
gemeenten voor de organisatie en zal 

de bestuurders gastvrij onthalen.
Een groot deel van deze grote groep
bestuurders heeft de Achterhoek 
wellicht alleen in beeld als ´mooi 
gebied´. De verrassing zal dan ook
groot zijn als dit beeld zal worden
doorbroken. De Achterhoek mag
zeker ook gezien worden als een ge-
bied met een grote ´maak industie´ 
waar veel technisch hoogwaardige
producten worden gefabriceerd. Ook
de bouw is sterk vertegenwoordigd
en er zijn veel bijzondere  bedrijven
die absoluut voorop lopen in het seg-
ment waarin ze zich begeven. Door
de mogelijkheid die wordt geboden 
om gebruik te maken van een van de
37 door de organisatie voorbereide 
excursies zal de beeldvorming zeker
in positieve zin worden bijgesteld. 
In ons verspreidingsgebied zullen
onder andere Smederij Oldenhave
in Vorden, Brouwerij Rodenburg in
Rha, Aviko in Steenderen, Landgoed 
‘t Zelle, Klompenfabriek Nijhuis en 
Biomassabedrijf Groot Zevert in Bel-
trum, Nedap en Marveld recreatie in
Groenlo, Koninklijke Hulshof in Lich-
tenvoorde  en Wijngoed Kranenburg
hun deuren hiervoor openen. 

Uiteraard wordt ook als het om be-
stuurszaken gaat veel tijd besteed
aan het verstrekken van informatie
en opdoen van kennis. Te denken valt
hierbij o.a. aan sectoren Algemeen 
bestuur, Communicatie, Financiën, 
Werk en Inkomen, Zorg en Welzijn,
Milieu en mobiliteit, Ruimte en Wo-
nen enz. Voor de al eerder genoemde
jaarvergadering, voorgezeten door de
van oorsprong ‘Hengelse’ Annemarie
Jorritsma reist ook de minister van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijks-
relaties af naar Ulft. 

Meer informatie is te vinden op 
www.vngjaarcongres.nl

7 en 8 juni

Bestuurdersinvasie 
in de Achterhoek
Op 7 en 8 juni aanstaande zullen 
zo´n 3000 gemeentelijke bestuur-
ders de Achterhoek verkennen. 
Op die dagen is het VNG jaarcon-
gres gepland. Burgemeesters, wet-
houders, raadsleden, gemeente 
secretarissen en griffiers uit het 
hele land komen dan bij elkaar 
voor de algemene ledenvergade-
ring van de Vereniging Neder-
landse Gemeenten.

De Keppelrun is een professionele 
prestatieloop over 1, 5 en 10 kilo-
meter voor ervaren en onervaren 
lopers, vrouwen en mannen, oud en 
jong. Het parcours staat bekend om 
zijn vlakke, snelle en landschappelijk 
karakter. De route voert grotendeels 
over verharde wegen in en buiten de 
bebouwde kom van Laag- en Hoog-
Keppel. Start en finish zijn op de 
Monumentenweg ter hoogte van de 
school in Hoog-Keppel. De start van 
de 5 km is om 10.30 en de 10 km deel-
nemers worden om 11.15 uur wegge-
schoten. Onder de deelnemers drie 
generaties Nusselder: Dirk (73), zijn 
schoondochter Corrie (46) en de klein-
kinderen Mayke (13) en Luuk (11). In 
alle voorgaande edities van de Kep-

pelrun presteerden deze familieleden 
opmerkelijk goed. Als familie kijken 
ze uit naar de komende Keppelrun. 
“Alles wat hardlopen zo leuk maakt, 
komt daarin samen” zegt Corrie. 
“Lekker in de frisse lucht, een prach-
tig uitgezet parcours, inspanning en 
ontspanning tegelijk en dat alles in 
een sportieve en gezellige sfeer.” De 
afstand van 1 kilometer is voor de 
jeugd van 7 t/m 13 jaar. Deze jeugd-
loop start om 12.30 uur. Er wordt in 
de leeftijdscategorieën 6-7, 8-9, 10-11 
en 12-13 jaar op verschillende tijden 
gestart. Voor zowel de jongens als de 
meisjes zijn er mooie prijsjes te ver-
dienen. Met de startnummers van 
de 1 km jeugdloop wordt na afloop 
een verloting georganiseerd. Dit jaar 

wordt er voor de jeugdloop deelne-
mers een warming-up georganiseerd. 
Verder zijn er keppelcoaches die de 
jeugd naar een ongelofelijke goede 
eindsprint gaan begeleiden. Voor ie-
dere deelnemer aan de jeugdloop is 
er een extra verrassing. De finishtijd 
van de deelnemers wordt dit jaar met 
behulp van een chip op het startnum-
mer geregistreerd. Als de finishlijn 
gepasseerd is, wordt de tijd automa-
tisch op de computer geregistreerd. 
De uitslagen worden op dezelfde dag 
op www.keppelrun.nl gepubliceerd. 
Het startnummer met chip kunnen 
op 12 juni bij het wedstrijdsecreta-
riaat in de Hessenhal worden opge-
haald. Plaatselijke muzikanten ma-
ken van de Keppelrun telkens weer 
een fantastisch hardloopevenement. 
Hardlopen is een gezonde bewegings-
vorm die je op alle tijden van de dag 
kunt beoefenen. Pak nu je kans en 
geef je zo snel mogelijk op bij voorin-
schrijving. Inschrijven op 12 juni kan 
ook maar is duurder. Nieuwsgierig 
geworden? 

Voor verdere informatie en inschrij-
ven ga naar www.keppelrun.nl

4e Keppelrun

Voorinschrijving geopend

Hoog Keppel - Op zondag 12 juni houdt de Vereniging Hessenrijders 
voor de vierde keer de Keppelrun. Vorig jaar hebben ruim 500 hard-
lopers met heel veel plezier meegedaan. Daarmee is de Keppelrun het 
aantrekkelijkste hardloopevenement in de gehele Achterhoek. Inmid-
dels heeft de Keppelrun ook landelijke bekendheid gekregen door 
de vermelding in het boekje De 100 leukste lopen van Nederland en 
België. Voorinschrijven is tot en met 31 mei mogelijk via de website 
www.keppelrun.nl. Voorinschrijvers hebben recht op maand lang gra-
tis trainen bij Achmea Health Spa Center in Doetinchem (inclusief ge-
bruik van Spa faciliteiten –Turks Stoombad, Finse Sauna en Jacuzzi).

Drie generaties Nusselder (foto: Wim van Hof)

Dit jaar hebben ze de opzet totaal 
vernieuwd. Behalve diverse stands 
en een kinderkleedjes markt heb-
ben ze dit jaar aansluitend diverse 
clinics  en shows. Hieraan nemen 
diverse kinderen en volwassenen 
deel, die les hebben op de manege, 
de rijvereniging en ponyclub.  Om 
een voorbeeld te geven: verschillen-
de  küren  op muziek, rassen defilé,  
een show met Fjorden en IJslanders  
en nog veel meer spetterende acts.  
Doel van deze shows is om eens te 
laten zien wat er zo al kan  inde po-

ny/paardensport. Aan de kinderen is 
natuurlijk ook gedacht, zij kunnen 
een rondje rijden op de pony, er is 
een kleurwedstrijd met mooie prij-
zen en natuurlijk niet te vergeten, 
paaseieren zoeken. Tevens wordt 
er een verloting gehouden met ve-
le prijzen die uiteraard niet alleen 
maar betrekking hebben op de paar-
densport. 

Kortom een dag voor jong en oud en 
voor ieder wat wils. Locatie is ma-
nege de Gompert, Gompertsdijk 11, 
Hengelo gld.  Er is zoveel te zien dat 
u zich een hele dag kunt vermaken 
en mocht u ondertussen trek krij-
gen dan is dat ook geen probleem, 
er zijn ook stands waar u kunt ge-
nieten van een hapje en een drank-
je. Dus als u ook geen zin heeft in 
weer een dagje meubelboulevard of 
autoshows kom dan naar de paas-
fair, entree is gratis.

Paasfair manege 
de Gompert
Hengelo - LR en pc de Gompert 
is een bloeiende vereniging waar 
niet alleen prestatie belangrijk 
is maar waar zeker gezelligheid 
hoog in het vaandel staat. Daar-
om organiseert de activiteiten 
commissie op tweede paasdag, 
25 april weer een gezellige  paas-
fair op manege de Gompert.

Het gaat om alle zoogdieren die in 
Gelderland leven, van egel tot eek-
hoorn, van boommarter tot huismuis 
en van ree tot haas. Inwoners van 
Gelderland kunnen de zoogdieratlas 
tot een succes maken door ogen en 
oren open te houden en waarnemin-
gen van zoogdieren door te geven op 
www. zoogdieratlas.nl 

Door alle waarnemingen van de Gel-
derse zoogdieren in kaart te brengen 
komt er een goed beeld van hun 
verspreiding. Dan wordt ook duide-
lijk of bepaalde soorten hun gebied 
hebben kunnen uitbreiden of juist in 
aantal achteruitgaan. Met veel inte-
resse wordt natuurlijk gekeken naar 
bijzondere soorten als otters, bevers, 
boommarters, diverse soorten vleer-

muizen en dassen. Maar de initiatief-
nemers zijn ook geïnteresseerd in 
meer algemene soorten als konijn, 
haas, ree, vos en egel. Hoe gaat het 
hiermee en waar worden ze gezien? 
In natuurgebieden, op het platteland 
of zelfs aan de randen van de stad? 
Zitten ze overal of slechts in delen 
van het land en van de provincie?

Iedereen die mee wil helpen, kan op 
de site www.Zoogdieratlas.nl kijken 
waar een dier al waargenomen is en 
waar nog niet. Waar dus de ‘witte 
vlekken’ zitten, misschien wel in uw 
eigen omgeving. Een egel in de tuin? 
Fantastisch, laat het weten! De bezoe-
ker kan zijn eigen waarnemingen uit 
het veld doorgeven. Zo wordt ‘online’ 
gewerkt aan een steeds beter beeld 

van de zoogdieren in Gelderland. De 
site bevat ook achtergrondinformatie 
over de zoogdieren. Dat is handig, 
want hoe onderscheidt u een bun-
zing, boommarter, hermelijn en we-
zel? En welke vleermuissoorten zijn 
er allemaal? 

De Zoogdieratlas van Gelderland is 
een samenwerking van Provincie Gel-
derland, Het Geldersch Landschap, 
Stichting Landschapbeheer Gelder-
land, Vleermuiswerkgroep Gelder-
land, Stichting Staring Advies en ini-
tiatiefnemer de Zoogdiervereniging. 

De zoogdieratlas van Gelderland is 
onderdeel van een landelijk project 
Zoogdieratlas.nl van de Zoogdier-
vereniging. Het project is al in volle 
gang, maar nog steeds horen we graag 
welke zoogdieren u heeft gezien, alle 
gegevens zijn nuttig! De Zoogdierver-
eniging verzamelt de gegevens uit 
alle provincies van alle in het wild 
levende zoogdieren in Nederland en 
zet zich in voor de bescherming van 
deze dieren.

Zoogdierenatlas.nl Gelderland

Al veel zoogdieren kaart gebracht
Bronckhorst - Het project Zoogdieratlas.nl is in Gelderland in volle 
gang. Alle in het wild levende zoogdieren worden in kaart gebracht 
en op internet gezet. Er zijn het eerste jaar 50.000 waarnemingen van 
zoogdieren toegevoegd aan de bestaande gegevens. Maar de initiatief-
nemers zijn nog druk op zoek naar meer gegevens over de in Gelder-
land levende zoogdieren en roepen daarvoor de hulp van de Gelder-
landers in.

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



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

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

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

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

Vriendschap 55+

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

Een competitie tussen mannen- en 
vrouwenteams. Elk team, vanaf mini-
maal 16 jaar (man of vrouw) dient uit 
vijf personen te bestaan. Het belooft 
een geweldige happening te worden 
met voor één van de geslachten een 
vervelend nadeel. De verliezers zullen 
namelijk tot in lengte van jaren met 
hun verlies om de oren worden gesla-
gen! Het idee om deze competitie te 
organiseren is geboren toen de PJG 
(Plattelands Jongeren Gelderland) een 
prijsvraag organiseerde. Daarin kwam 
het element man/vrouw competitie 
in voor. Jong Gelre Vorden/ Warns-
veld kreeg van de PJG een bepaald 
bedrag toegezegd dat mag worden 
gebruikt voor de organisatie van de 
‘man/vrouw’ competitie op Koningin-
nedag in Vorden. Tijdens een gesprek 
met afgevaardigden van Jong Gelre, 
werd de competitie nader uitgelegd. 
Ten huize van Frank ten Damme ont-
stond een prachtige discussie tussen 
Frank zelf, Frederike Gotink en Se-
bastiaan Hamer. De competitie begon 
al direct aan tafel. Frederike Gotink: 
‘ Eigenlijk niet eerlijk dat ik het hier 
alleen als vrouw tegen twee mannen 
moet opnemen’. Sebastiaan en Frank 
voelden zich in hun element, ze zou-
den het ‘varkentje’ wel even wassen! 
‘Jullie vrouwen kunnen in de auto 
niet eens kaartlezen. Daar komt niets 
van terecht’, zo merkte Sebastiaan 
smalend op. Frederike: ‘Wat maakt 
dat nu uit, we hebben immers een 
‘tom-tom’ in de auto’, zo sprak ze vol 
overtuiging. Frank en Sebastiaan ver-
bleekten, dit slimme antwoord had-
den ze blijkbaar niet verwacht . 

Frederike: ‘Jullie kunnen toch ook 
niet ontkennen dat mannen veel slor-
diger zijn dan vrouwen. Ook weten 
wij meer over ballet’, zo sprak ze. ‘Al-
lemaal prachtig, mannen hebben wel 
meer verstand van voetbal’, aldus het 
‘sterke geslacht’. Toen Frank en Se-
bastiaan achterover leunden om al bij 
voorbaat van de reactie te genieten, 
gaf Frederike Gotink een haarfijne 
analyse over wanneer een voetballer 
wel of niet buitenspel staat. Alom ver-
bazing. Eén ding is zeker, de messen 
worden op Koninginnedag terdege 
geslepen, zo bleek uit het mondelinge 
voor- gevecht. De competitie die tus-
sen 14.00 en 16.00 uur in de Dorps-
straat tussen De Herberg en Bakker 
wordt gehouden, bevat interessante 
onderdelen. 
Zo moeten de deelnemers in de ‘ach-
ter- uit’ , file parkeren. Ook is er een 
Stiletto- Run, d.w.z. op schoenen met 
hoge hakken zo snel mogelijk in de 
Dorpsstraat een bepaalde afstand 
overbruggen. Ook is er een onderdeel 
‘topografie’. Aan de hand van foto’ s 
bepaalde plekken/ situaties in Vorden 
herkennen. Op fysiek gebied een op 
het oog loodzware klus voor de da-
mes: met het gehele team zo snel mo-
gelijk een tent opzetten. De afdeling 
Jong Gelre Vorden/Warnsveld doet 
een dringend beroep op de plaatselij-
ke bevolking om zich (als team) voor 
20 april aan te melden bij Frederike 
Gotink (06-13800341) of een e-mail te 
sturen naar manvrouw@live.nl
Het bestuur van de Oranjevereniging 
in Vorden is zeer content met het ini-
tiatief van Jong Gelre. Voorzitter Ab 

Velhorst junior: ‘Het lijkt ons een ge-
weldig spektakel te worden, waarbij 
wij hopen dat de teams door een gro-
te supportersschare zullen worden 
ondersteund. Natuurlijk hopen wij 
ook op een flinke deelname, zodat de 
‘man/vrouw competitie’ een jaarlijks 
terugkerend festijn wordt op Konin-
ginnedag’, zo sprak hij.

Ontknoping op Koninginnedag

Hebben vrouwen meer kwaliteiten 
dan mannen?

Vorden - Vorden. Een eeuwig durende discussie: Beschikken vrouwen 
over meer kwaliteiten dan mannen? Zijn vrouwen slimmer ? Zijn man-
nen handiger ? Vrouwen kunnen minstens twee dingen tegelijk doen, 
althans dat is de conclusie van de nakomelingen van Eva zelf ! Om aan 
al deze vooroordelen een eind te maken organiseert Jong Gelre afde-
ling Vorden/ Warnsveld op Koninginnedag in het centrum van Vorden 
een ‘man- vrouw competitie’. Dan komende de vermeende kwaliteiten 
van vrouwen en mannen aan de orde !

De cursus is voor iedereen die min-
der wil piekeren, beter wil slapen, 
het zelfvertrouwen wil vergroten, 
het verleden wil loslaten, anders wil 
omgaan met pijn en verdriet, kort-
om: kalmer en stabieler de stormen 
van het leven wil kunnen doorstaan. 
Maar ook voor een ieder die altijd 
al heeft willen mediteren, maar die 
denkt dat het te moeilijk of te zwe-

verig is. Ilse van Dijk zegt: ‘Je zult 
ontdekken dat je meer bent dan je 
onrust, je twijfel, je angst, je stress, 
je (chronische) pijn, je verleden. Je 
leven zal lichter en rijker worden. 
Je leert weer te genieten van kleine 
dingen.’

‘Iedereen is gewend om door een 
persoonlijk gekleurde bril naar het 
leven te kijken. Mindfulness leert je 
om die bril af te zetten en het leven 
direct te ervaren.’

Voor informatie en aanmelden voor 
de cursus in mei of september: 
De Mindfulness Zaak, 
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl
tel. (06) 44 53 88 02 
www.demindfulnesszaak.nl

10 mei start 8-weekse aandachtscursus

Mindfulness cursus
Vorden-Heb jij het ook druk 
met zoveel verschillende din-
gen? Ken je het opgejaagde ge-
voel van alles tegelijk moeten 
doen en nergens tevreden over 
te kunnen zijn? Blijf jij ook vaak 
piekeren over dingen die ge-
beurd zijn? Dan kan een cursus 
Mindfulness uitkomst bieden.

Vorden - Mede door het bijzonder 
fraaie weer, werd de open dag bij 
keurslager Vlogman door naar schat-
ting tussen de 500 en 700 mensen be-
zocht. Dick Vlogman: ‘ De bezoekers 
hadden geen idee wat er allemaal bij 
ons achter de schermen gebeurt, al-
vorens het stukje vlees verkocht kan 
worden. Ook dat men achter in de 
worstmakerij kon zien, hoe het daar 
allemaal in zijn werk gaat. Deze dag 

gaf ons en ook onze medewerkers een 
goed gevoel’, aldus Dick Vlogman.

Open dag Keurslager Vlogman 
succesvol

Huis-aan-huis actie Geldwerving Dorpskerk groot succes!
De grote geldwervingsactie in Vorden ten bate van de herinrichting Dorpskerk is geweldig succesvol verlopen. 
Ruim 140 vrijwilligers hebben huis aan huis de informatie enveloppe bezorgd en afgelopen weken het antwoord-
formulier weer opgehaald. Momenteel is de opbrengst rond  40.000,-- Naast het sponsoren van een set tegels 
werd er veelvuldig ingetekend voor een stoel en zijn ruim 750 bestellingen ontvangen voor de natuurkalender 
van Rob Schmitz. Misschien hebben de vrijwilligers niet iedereen thuis aangetroffen. Mocht u alsnog de prachtige 

kalender willen bestellen (zolang de voorraad strekt) dan kan dat via www.herinrich-
tingdorpskerk.nl of vanaf 1 mei in de Bruna winkel of het VVV kantoor te Vorden. Ook 
diegenen die nog een bijdrage willen geven of de kalender schriftelijk willen bestel-
len kunnen dat doen aan: Hervormde gemeente, Postbus 31  7250 AA te Vorden. De 
kalender wordt in de eerste week van mei 2011 thuis bezorgd.
In ieder geval worden de vele vrijwilligers hartelijk bedankt voor hun onmisbare 
medewerking!

De geldwervingscommissie

Antwoordformulier 

Actie “De Dorpskerk bouwt aan haar toekomst”

Naam .............................................................................................................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................................................................................................

Woonplaats .............................................................................................................................................................................................

GEEFT EEN BIJDRAGE AAN DE INRICHTING VAN DE DORPSKERK.

Mijn bijdrage is:

o Een vrije gift van  ...................................

o Ik teken in voor de verjaardagskalender (á  12,50 per kalender).  Aantal:  ...............................

o Een bijdrage voor nieuwe vloertegels (á  50,-- per set).  Aantal:  ...............................

o Een bijdrage voor nieuwe stoelen (á  150,-- per stoel).  Aantal:  ...............................

o Wij boeken dit bedrag binnen 14 dagen over op bankrekeningnummer 36.64.47.475 t.n.v. College van 

Kerkrentmeesters, inz. restauratie dorpskerk.

o U mag dit bedrag incasseren (hierbij wordt u verzocht onderstaande incassomachtiging in te vullen). Hierbij 

machtig ik het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Vorden om eenmalig mijn bijdrage 

van  ................................... te incasseren van rekeningnummer  .........................................................................................................................................  

t.n.v .................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Datum Naam Handtekening

  .................................................................................................  .........................................................................................................  .............................................................................

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
12 april Mantelzorgsalon: 
 de ouderenadviseur Langeler, Hengelo 13.30 uur
12 april Schoenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
13 april Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17 april UVV Oranjemiddag: 
 met Marie-Christien Ons Huis, Hengelo 14.00 uur
19 april Museumdag Kunstbus Hengelo/Keijenborg afspraak
20 april ANBO Hengelo/Steenderen:
 Humor in de Achterhoek Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
20 april Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21 april Bowlen met Jan Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
21 april Bejaardenkring Vorden: 
 verrassingsmiddag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
21 april Stichting Welzijn Hengelo/Sensire:
 lunch voor senioren Ons Huis, Hengelo 11.30 uur
26 april Geheugenspreekuur Leefwinkel, Zelhem 10.00 uur
26 april KBO Steenderen Bustocht afspraak
27 april ANBO Hengelo/Steenderen, 
 fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
28 april Stichting Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel: 
 Alzheimervereniging Hyndendael, Hummelo 14.30 uur
  4 mei Ons Contact: Boerendansgroep Den Bremer, Toldijk 14.30 uur
  4 mei Regelzorg: rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
  5 mei Bejaardenkring Vorden: 
 verrassingsmiddag Het Stampertje, Vorden 14.15 uur
  5 mei Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur

ALGEMEEN
Er even helemaal tussen uit
VIT Oost Gelderland heeft ons gevraagd het volgende onder uw aandacht te bren-
gen. ‘Er even helemaal tussen uit’ is een driedaags arrangement voor mantelzorgers 
om weer even op te laden en bij te tanken. Voor GGZ-mantelzorgers is dat op 22, 23 
en 24 juni. Voor alle mantelzorgers 2, 3 en 4 september. Opgave bij VIT Oost Gelder-
land, tel. 0573-438400, de locatie wordt dan aan u bekend gemaakt.

Nogmaals MuseumPlusBus 
Al eerder kon u er iets over lezen. De MuseumPlusBus is een initiatief van de Bank-
giroloterij en rijdt voor senioren en anderen die zonder dat initiatief niet meer of 
moeilijker een museum zouden kunnen bezoeken. Dit kan te maken hebben met 
leeftijd, conditie of met bijvoorbeeld een geïsoleerde woonomgeving. Het doel van 
de MuseumPlusBus is drempelverlagend te zijn. We kunnen vanuit Bronckhorst 
naar Het Rijksmuseum in Amsterdam en het Cobramuseum in Amstelveen.
Op 12 augustus vertrekt de bus vanuit Vorden, op 26 augustus vanuit Hengelo en 9 
september kunt u meereizen vanuit Zelhem.
In de musea krijgt u een rondleiding. De busreis en het bezoek aan het musea wordt 
vergoed door de organisatie. Het eten en drinken is voor eigen rekening. Rolstoelers 
kunnen in beperkte mate mee. Er gaan vrijwilligers mee om te helpen.
U kunt zich al aanmelden bij uw plaatselijke welzijnsorganisatie met vermelding 
van voorkeursdatum en of u rolstoelafhankelijk bent en/of een hulpmiddel mee-
neemt.

Tips voor uw veiligheid
Wij leven in de gemeente Bronckhorst in een relatief veilige omgeving, maar toch 
willen we u enkele veiligheidstips geven: Kijk, als er wordt aangebeld, door het raam 
of de deurspion of gebruik de intercom voordat u de deur open doet. Vraag, als het 
een onbekende is, wie de persoon is, wat hij exact komt doen en vraag om een legiti-
matie. Wees er bedacht op, en laat u niet misleiden door zielige praatjes of smoesjes 
die men kan gebruiken om binnen te komen.
Geef nooit uw bankpasje en/of pincode. Mocht er toch iets gebeuren, blokkeer dan 
direct je bankpas als je bent bestolen of opgelicht. Zorg bij een afspraak aan huis 
met iemand die u niet kent, dat er een bekende van u aanwezig is. Personeel van 
bij voorbeeld bank, verzekering of thuiszorg komt nooit onaangekondigd langs. Zij 
zullen altijd telefonisch of schriftelijk een afspraak maken. Vertrouwt u het niet, 
bel dan de organisatie op en vraag of de afspraak klopt. Ook kunt u een kierstand-
houder plaatsen, die de deur op een kier houdt wanneer u de deur toch open doet 
en een gesprekje aangaat.
Denk er wel aan om, als u een personenalarmering hebt, deze beveiliging er af te 
halen als u de deur weer dicht doet. Anders kan in noodgevallen de hulpverlener 
niet bij u binnen komen. Vertrouwt u het niet? Bel dan de politie (0900-8844 of in 
noodgevallen 112). 

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande activiteiten aan 
te melden.

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

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

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

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

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

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

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

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

Tuinfeest vrijdag 29 juli
Op het terras van Hyndendael te Hummelo wordt van 
14.00-16.30 uur door Stichting Welzijn een gezellige 
middag georganiseerd met muziek, een hapje en drank-
je. U krijgt in de maand mei hierover meer informatie en 
houdt u deze middag maar vast vrij.

ZomerBBQ vrijdag 12 augustus
Na het succes van vorig jaar wordt weer een gezellige 
BBQ georganiseerd op het terras van de huiskamer op 
het Centrum te Hoog-Keppel. Een klein buffet met een 
goed glas wijn, fris en meer zal aanwezig zijn. Aanvang 
17.30-20.00 uur, kosten €10,- excl. consumpties. Opgave 
tel. 0314-380232 of opgaveformulier.

Cobra en Rijksmuseum te Amsterdam
De Bank-Giroloterij organiseert op 26 augustus, 9 en 12 
september een gratis bustocht en entree naar Amster-
dam voor een bezoek naar het bovenstaande voor 65+se-
nioren. Gaat u mee? U hoort hier meer van.

Tai-Chi-Tao cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen moge-
lijk blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kern-
gezonde mensen, maar ook voor diegenen met beper-
kingen. U leert op een plezierige manier met sierlijke, 
ontspannen bewegingen te spelen en uw lichaam meer 
bewust te laten worden. De oefeningen worden zittend 
(op een stoel) of staand gedaan.De lessen worden gege-
ven door Francis Arntz op dinsdag van 10.00-11.00 uur. 
Kosten €75,- voor 10 lessen. 

Computercursussen
In september zullen weer verschillende computercur-
sussen worden gestart. Nadere informatie volgt.

Koken voor mannen
De nieuwe cursus start weer met de eerste les op dinsdag 
18 oktober. Cursusprijs is €100,- en nadere informatie 
volgt.

Sjoelen 
Vindt u het leuk om samen te sjoelen, dan is deze ge-
legenheid voor u. De groep speelt op donderdagmiddag 
van 13.45-15.30 uur in de huiskamer van het Centrum. 
Deelname is gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Op-
gave bij het secretariaat tel. 0314-380232. 

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
We spelen koersbal op donderdag van 13.45-15.30 uur 
in de huiskamer van het gezondheidscentrum te Hoog-
Keppel. U bent welkom, ook als u alleen wilt komen kij-
ken. Toegang is gratis en u kunt instromen. Tel. 0314-
380232.
  
Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangebo-
den onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. 
Heeft u een medisch dossier, dan schenkt de fysiothera-
peut hier aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio 
Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-Keppel. 
Tijd: op di.- woe.- don. van 10.00 -11.00 uur. Kosten: € 
60,- voor 10 lessen.

Rummicub        
Wilt u verzekerd zijn van een wekelijkse gezellige mid-
dag, komt u dan rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag 

in het Kerkhuis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00 uur, kos-
ten € 1,-. Ook is het in zorgcentrum Hyndendael op dins-
dagmiddag van 14.00-16.00 uur. Loopt u eens binnen om
kennis te maken. 

Bowlen en fietsen
Bowlingmiddagen voor alle 50-plussers. Deelname is €
5,- per keer. Tijd: 14.00-16.00 uur in het Dorpshuis te
Voor-Drempt op donderdag 21 april. Informatie Jan van
Hagen, tel. 0313-472247.
In de zomermaanden zijn op donderdag 26 mei, 30 juni,
28 juli, 25 augustus en 29 september de fietstochten.
Start is op het plein in Hoog-Keppel en de afstand is 25-
30 km. Consumpties zijn voor eigen rekening. Deelname
is voor alle 50-plussers.
Informatie: Arie Schriek tel. 0313-472631 en Jan Rens-
kers tel. 0313-474664.

Seniorenclub 60+
Op zaterdag 16 april komt het Huisvrouwenorkest uit
Vorden in het Dorpshuis te Drempt. Aanvang 14.00
uur.

Welfare-ochtenden
De Welfare-ochtenden worden gehouden op woensdag
20 april, 4 en 18 mei in het Hyndendael te Hummelo. Op
woensdag 13 en 27 april, 11 en 25 mei in het Kerkhuis te
Hoog-Keppel. Aanvang 09.30-11.30 uur.
Tevens verkoop van de gemaakte artikelen. Ook is er da-
gelijks in de ochtend beperkte verkoop. Voor informatie
Dini Tieben, tel. 0313-471656.

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voor-
beeld na een ziekenhuisopname of het koken even niet
ziet zitten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan
huis laten bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag
(of op uw keuzedagen). De maaltijden worden gekookt
door restaurant IJssel en Co, Gina en Patrick Spruit, IJs-
selstrand te Doesburg/Achter-Drempt. De prijs is € 7,50
voor een 2-gangen menu en  €6,50 zonder soep. 
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap
en telefoonnummer in.

Voorlichtingsmiddag over dementie
In samenwerking met de Alzheimerstichting wordt
op donderdag 28 april in zorgcentrum Hyndendael te
Hummelo voorlichting gegeven met betrekking tot de
aandoening dementie. Tijdens deze middag wordt u ge-
informeerd en kunt u vragen stellen over alles wat daar-
mee te maken heeft zoals: dementie in het algemeen;
gedrag; gevolgen voor de familie; omgangstips enz. Tijd:
14.30-16.00 uur. Iedere belangstellende is welkom en de
toegang is vrij.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdag van  09.00 tot 09.30
uur in het Gezondheidscentrum te Hoog- Keppel. Tel. 06-
10687320.

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dins-
dag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursus/aktiviteiten-opgaven kunt u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1E 6997AA Hoog-Keppel.

✁
CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❍ 

❍ 

Heer/mevr.:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.nr:    E-mail:



Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is 1 januari een expositie van werken van Zel-
hemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stellen van de ruim-
te in de Oranjehof biedt de kunstenaars de gelegenheid om de 
kunstwerken te tonen en de bezoeker om van deze kunstwerken 
te genieten. Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen 
bekijken dan bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses 
Beatrixstraat 41 in Zelhem. Telefoon 0314-622074
Openingstijden voor de expositie: op maandag en donderdag van 10 tot 
11.30 uur.
Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje kof-
fie of thee te drinken. Voor meer informatie: neem contact op 
met de Oranjehof. Tel. 0314-622074.

Alzheimercafe Doetinchem 
Dinsdag 10 mei 2011.
Thema: Intimiteit en dementie
Locatie: Het Borghuis, Korte Kapoeniestraat 10 Doetinchem.
Toegang: Gratis.
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur.

Het AlzheimerCafé is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld 
voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun 
partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere 
belangstellenden. Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of 
email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internet-
site www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem.

Informatie- en oefenmiddag voor scootmobiel- en elektri-
sche rolstoelgebruikers
Op 18 mei 2011 organiseren Veilig Verkeer Nederland, afdeling 
Bronckhorst en Stichting Welzijn Zelhem een informatie- en oe-
fenmiddag voor mensen die gebruik maken van een scootmobiel 
of een elektrische rolstoel. De dag wordt gehouden in en bij de 
Oranjehof in Zelhem. Het adres is Prinses Beatrixstraat 41, 7021 
CD Zelhem. Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur.

Doel van de dag
Op deze dag ontvangt u informatie over de (nieuwe)verkeersre-
gels en verkeerssituaties, waarmee u te maken heeft of krijgt als 
gebruiker van de scootmobiel of de rolstoel. Er zijn verkeersdes-
kundigen aanwezig die uw vragen kunnen beantwoorden en bui-
ten met u gaan oefenen met uw eigen scootmobiel of rolstoel.

Uitnodiging en opgave
Binnenkort ontvangen mensen in bezit van een scootmobiel of 
rolstoel een uitnodiging voor deze middag. Opgave kunt u schrif-
telijk of telefonisch doen bij Stichting Welzijn Zelhem.
U dient zich voor 12 mei 2011 aan te melden. 
Voor meer informatie over deze middag kunt u contact opnemen 
met E. Steentjes, tel. 0314-622126 of met P. Tiggeloven, tel 0314-
622074 of mobiel 06-13280466.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Bent u 70 jaar of ouder, dan moet u voor verlenging van uw rij-
bewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling Zelhem kan 
deze keuring voor u regelen. De kosten voor de keuring zijn € 
27,50. De keuring vindt plaats in de Oranjehof, Prinses Beatrix-
straat 41 Zelhem.
U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden Via de 
ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. 
Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. Aan-
melding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs verloopt 
een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat er ge-
keurd wordt, bv. door een opticiën. Zorg voor een formulier ’ei-
gen verklaring’- bij de gemeente te verkrijgen.
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 7 mei 2011. De daar-
opvolgende keuringen zijn op de zaterdagen 11 juni en 27 au-
gustus. Zorgt u ervoor, dat u de keuring op tijd aanvraagt. Data 
voor keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd in het 
Contact.

Bewegingsactiviteiten
Kom in beweging, ontmoet en voel je goed
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leef-
stijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke 
plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht 
en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt 
fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewe-
gen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen 
in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen te 
ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om deel te 
nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel. In alle 
groepen is ruimte om deel te nemen. Ter introductie kunt u 3 we-
ken geheel vrijblijvend gratis deelnemen aan de bewegingslessen. 
Opgave/Informatie: via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 
06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Fit door bewegen. (bewegingslessen)
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: Dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00uur 

tot 11.45 uur.

Locatie: Kleine kerk bij De Korenaar, Halle.
Dag en tijd: Maandags van 10.15 tot 11.15 uur.

Aqua Sportief (bewegingslessen in het water)
Locatie: Zwembad De Brink, Zelhem.
Dag en tijd: Maandags van 13.30 uur tot 14.30 uur en van 14.30 

uur tot 15.30 uur.

Alle onderstaande activiteiten vinden plaats in de Oranjehof
Koffieochtenden. Op maandag en donderdagochtend van 10 tot 
11 uur is er koffiedrinken SOOSmiddag. Op maandagmiddag van
13.30 uur tot 16.30 uur soos middag van Noodhulp.
Spelletjesavond/koersballen. Dinsdag 12 en 26 april 2011. Van
19.30 uur tot 22.00 uur.
Bingo. dinsdag 3 mei 2011, aanvang 19.30 uur.

Fietsgroep Stichting Welzijn
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem.

Fietstochten april
Donderdag 14 en 28 april en dinsdag 19 april. 15 km tocht, start 
om 14.00 uur.

Fietstochten mei
Dinsdag 3 en donderdag 26 mei, 25 km tocht, start om 9.00 uur.
Dinsdag 17 mei, dagtocht (50 km) Start is om 9.30 uur.
Donderdag 12 en dinsdag 31 mei, 15 km, start om 9.30 uur.
De dagtochten zijn ongeveer 50 km. met onderweg 3 stops. Neem 
brood mee voor onderweg! Bij de tochten van 15 en 25 km is er 
één stop

Bloemschikken/Paasbakjes maken
Vrijdag 15 april is er in de Oranjehof een bloemschikavond. Deze 
avond worden er paasbakjes gemaakt onder leiding van Eef Oos-
terink. De aanvang is om 19.30 uur. Kosten zijn € 15,-inclusief
koffie/thee. U dient zelf voor een platte ronde schaal te zorgen.
Opgave bij: Fien Berendsen telefoon, 0314-621130.

Beautyavond in de Oranjehof
Op woensdagavond 20 april vanaf 19.30 uur kunt u kennis ma-
ken met:
Make-up en huidverzorging: Lucy van Valburg
Nagel studio: Larissa
Huiskapster: Jess
Parfums en sieraden: Ingrid
Tassen, sjaals en riemen
Lingerie
Streekproducten: de Boldiek
Iedereen is van harte welkom! Jong en oud. Entree is gratis, alle
consumpties € 1,-.

ATAG CBSOLAR ZONNEBOILER
  

De CBSolar 
is een zonne-
boiler (voor-
verwarmer) en 
SolarCollector 
die in combi-
natie met een 

combi-ketel functioneert. De ATAG 
CBSolar wordt geleverd in sets ver-
deeld in 3 hoofdgroepen, namelijk 120, 
200 en 300 liter. 
De CBSolar zonneboiler komt in 
aanmerking voor overheidssubsidie. 

Deze subsidie kan aangevraagd 
worden bij www.agentschapnl.nl/
duurzamewarmte

De prijs voor een 120 liter systeem 
bedraagt € 3400,- 
incl. BTW (dit is incl. installatie).

Voorwaarden:
Het voorraadvat kan worden geplaatst op een 
afstand van maximaal 3 meter vanaf de cv ketel. 
Afstand tussen de collector en het voorraadvat is 
maximaal 6 meter. Het platte dak of pannendak 
moet goed bereikbaar zijn.

*Vraag naar de voorwaarden.

REMEHA ZENTASOL ZONNEBOILER

Het ZentaSOL 
zonneboilersysteem:
De Remeha 
ZentaSOL bestaat 
uit een zonneboiler, 
een boilervat van 

een royale 110 liter, en naar wens één 
of twee collector-panelen voor op het 
dak. De zonnecollectoren vangen het 
zonlicht op en zetten dit om in warmte 
die wordt opgeslagen in het boilervat. 
Het leidingwater wordt hierdoor opge-
warmd, alvorens het naar de cv-ketel 
gaat. Uw cv-ketel hoeft voor dit warme 
water dus niet meer, of veel minder, 
aan te slaan. De ZentaSol komt in 
aanmerking voor overheidssubsidie
Deze zonneboiler subsidie kan aange-
vraagd worden bij www.agentschapnl.nl/
duurzamewarmte

De prijs voor een 110 liter systeem 
(met 1 collector) bedraagt € 2600,- 
incl BTW (dit is incl. installatie).

Voorwaarden:
Het voorraadvat kan worden geplaatst op een 
afstand van maximaal 3 meter vanaf de cv ketel. 
Afstand tussen de collector en het voorraadvat is 
maximaal 6 meter. Het platte dak of pannendak 
moet goed bereikbaar zijn.

*Vraag naar de voorwaarden.

 

www.duurzaamwonenzutphen.nl
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl



Ratti begon geconcentreerd aan de 
wedstrijd. Het voetballend sterke 
Hoeve Vooruit werd op eigen helft 
opgewacht en vanuit de counter pro-
beerde de thuisploeg zelf gevaarlijk te 
worden. Dit pakte goed uit want on-
danks het veldoverwicht wist Hoeve 
geen uitgespeelde kansen te creëren. 
Ratti zelf wist via een aantal kleine 
kansen een paar keer gevaarlijk te 
worden. De keeper van de gasten 
werd echt nog niet echt getest. Vlak 
voor rust was Hoeve Vooruit nog 
het dichts bij een doelpunt. Een bal 
kwam uit een scrimmage voor de 
voeten van een Hoeve speler. Deze 
schoot op goal en dacht zelf al dat hij 
gescoord had. De bal werd echter op 
miraculeuze wijze uit de doelmond 
gehaald en tot corner verwerkt waar-
door beide teams met een 0-0 stand 
konden gaan rusten.
Na 10 minuten in de tweede helft was 
het Hoeve Vooruit dat het veldover-
wicht dan toch in een doelpunt kon 
uitdrukken. Een corner werd verlengt 
en kon vrij worden ingekopt onhoud-
baar voor Bert Jan. Ratti ging na deze 
tegenvaller voor eigen publiek op 
zoek naar de gelijkmaker en maakte 
het de koploper erg lastig. Zo kon 
de doelman van de gasten een schot 
van Gijs Klein Heerenbrink nog net 
tot corner verwerken, kopte Michiel 
Gudde rakelinks over na een strakke 
voorzet van Matthijs Nijhof en had 
Koen Klein Heerenbrink pech met 
zijn inzet die de lat nog schampte. 
Hoeve Vooruit werd vooral gevaarlijk 
met een aantal schoten uit de tweede 
lijn en een opnieuw een scrimmage 
voor het Ratti doel. Uiteindelijk was 
het dan toch Ratti dat de gelijkma-
ker op het scorebord kon zetten. In 
de 88ste minuut kon Bas Vriend de 
1-1 laten aantekenen door de bal on-
houdbaar in de kruising te koppen. 
Een terechte gelijkmaker op basis 
van de inzet en werklust die de Kra-
nenburgers getoond hadden. Hoeve 
Vooruit probeerde nog een overwin-
ning uit het vuur te slepen maar in 
tegenstelling tot de eerdere ontmoe-
ting dit seizoen bleef Ratti een neder-
laag diep in blessuretijd bespaart. 
Met een terecht punt tegen de kop-
loper kan Ratti tevreden terugkijken 
op deze wedstrijd. Na de slechte reeks 
konden de Kranenburgers deze opste-
ker wel gebruiken. Aanstaande don-
derdag de mogelijkheid om dit gelijk-
spel een passend vervolg te geven in 
Barchem. Tegen SVBV wordt er dan 
een inhaalwedstrijd gespeeld.

RATTI DAMES 1 - 
ROOD ZWART DAMES 2
Dit weekend stond er een wedstrijd 
op het programma, die gezien de 
stand, zeker gewonnen moest wor-
den. Om 1 uur was de aftrap, maar 
Rood Zwart was nog niet compleet. 
Na een tijdje gewacht te hebben, be-
gon toch de wedstrijd tegen de 10 
speelsters van Rood Zwart. Ratti be-
gon direct met aanvallen en dat re-
sulteerde na 5 minuten al in de 1-0. 
Rowena Peters schoot de bal strak in 
het goal. Enkele minuten later schoot 
Gerrie Brummelman vanuit de kluts 
met haar knie de 2-0 binnen. De res-
terende speelsters van Rood Zwart 

waren gearriveerd en dus konden ze
verder met 11 speelsters. Hierdoor
kwam er iets meer weerstand, maar
niet genoeg om goed draaiend Ratti
te stoppen. Na een prachtige corner
van Gerrie Brummelman kon Els Be-
renpas de bal perfect inkoppen. Na 12
minuten stond het dan ook al weer
3-0. De 4-0 viel in de 25e minuut door
een mooi goal van Gerrie Brummel-
man ingeschoten vanuit de draai. De
rest van de 1e helft was Ratti iets te
gretig, waardoor het af en toe slordig
was en er niet meer werd gescoord. 

De 2e helft begon al net zo sterk als
de eerste en na 2 minuten zette Ro-
wena Peters de stand al weer op 5-0.
Van ruime afstand schoot ze op het
goal en doordat de keepster van Rood
Zwart viel, stuiterde de bal zo in het
goal. In de 50e minuut werd Rianne
Meijerink aangespeeld en ze schoot
de bal diagonaal in de kruising 6-0.
Snelle spits Marieke Tuinman had
deze wedstrijd nog niet gescoord,
maar dat duurde niet lang meer. In
de 60e minuut schoot ze prima de 7-0
binnen. Rood Zwart kwam helemaal
niet tot aanvallen, tot in de 75e mi-
nuut. De spits van Rood Zwart werd
richting het goal van Ratti gestuurd
en ze maakte de 7-1. Kim Heuvelink
was de gehele wedstrijd al op zoek
naar een goal. Ze zorgde als mid-mid
voor goed combinatiespel en schoot
enkele malen al op het goal. In de 80e
minuut was het dan raak en schoot,
na zichzelf vrij te hebben gespeeld,
de 8-1 binnen. Tot slot kreeg Ratti in
de 90e minuut nog een penalty mee,
omdat Kim Heuvelink vlak bij het
goal werd neergehaald. Rianne Meije-
rink schoot de penalty beheerst in en
9-1 werd dan ook de eindstand. 

PROGRAMMA
16 apr 11:30 Ratti E2 Doetinchem E2
157418
16 apr 11:30 Ratti E1 Eefde SP E2
156564
16 apr 09:30 Ratti D1 Doetinchem D3
163804
16 apr 14:30 Ratti 2 (zat) AZSV 11 (zat)
57887
17 apr 10:00 Ratti 3 (zon) Vorden 6
(zon) 41647
17 apr 10:00 Ratti 2 (zon) Hector 4
(zon) 41764
16 apr 14:00 Lochuizen B1G Ratti
B1GD 129777
16 apr 09:30 SBC ‘05 F3 Ratti F1
144642
17 apr 14:00 EGVV 1 (zon) Ratti 1
(zon) 5334
17 apr 10:00 Loenermark 6 (zon) Ratti
4 (zon) 41557
17 apr 12:30 Vosseveld DA1 (zon) Rat-
ti DA2 (zon) 46784
 
UITSLAGEN
09 apr 11:30 Ratti E1 Brummen E5
155878 7-2
09 apr 14:30 Ratti B1GD GSV ‘63 B1
129597 1-5
10 apr 10:30 Ratti DA2 (zon) AD ‘69
DA2 (zon) 46716 1-3
10 apr 13:00 Ratti DA1 (zon) Rood
Zwart DA2 (zon) 46717 9-1
10 apr 10:00 Ratti 4 (zon) SHE 4 (zon)
41180 0-3
10 apr 14:00 Ratti 1 (zon) Hoeve Voor-
uit 1 (zon) 6088 1-1
09 apr 14:30 Grolse Boys 3 (zat) Ratti
2 (zat) 62295 0-9
09 apr 11:30 SBC ‘05 C2GD Ratti C1G
132844 1-1
09 apr 10:15 VIOD E12G Ratti E2
155743 3-4
09 apr 09:00 Brummen F5 Ratti F1
143431 1-7
10 apr 11:00 Lochem SP 5 (zon) Ratti
2 (zon) 41056 2-0
10 apr 11:30 Pax 7 (zon) Ratti 3 (zon)
41193 5-1

Ratti knokt zich naar punt 
tegen koploper
Kranenburg - Op een prachtige 
zondagmiddag was Hoeve Voor-
uit, De koploper uit de 6e klasse 
B, te gast op sportpark ‘de Eik’. 
Na 3 nederlagen op rij wisten de 
Rattianen eindelijk weer eens een 
puntje te pakken. Hoeve Vooruit 
verspeelde dure punten in de 
strijd om het kampioenschap 
met de 1-1 die aan het eind van 
de wedstrijd op het scorebord 
stond.

Hengelo - We beginnen deze avond 
met een gezamenlijke broodmaaltijd, 
waarna we onze viering voortzetten, 
met een samengestelde liturgie met 

medewerking van het koor. U kunt 
nu gratis kennismaken met Passage 
tot eind 2011 landelijk lid worden 
zonder te betalen. 

Voor informatie kunt u bellen tel 
003-4220730. wij zouden het fijn vin-
den u te mogen begroeten.

Passage
Wij willen u graag uitnodigen op 
onze Paasviering op 20 april in 
“Ons Huis”aanvang 18-30 uur.

Dit project is door Will(emijn) Colen-
brander ontwikkeld en is door haar, 
op verzoek van Cultuur & School 
gepresenteerd aan het netwerk van 
ICC-ers (Interne Cultuurcoördinato-
ren) van de Vordense basisscholen. 

De doelstelling van het project is om 
kinderen kennis te laten maken met 
het bewust te laten kijken naar en be-
leven van kunst in hun directe omge-
ving. Inmiddels is de eerste fase van 
het kunstproject afgesloten en heb-

ben de kinderen van de groepen 1, 2 
en 3 drie beelden in het centrum van 
Vorden bezocht en hebben zij daar 
ook de beeldend kunstenaars Sebasti-
aan Brinkhorst, Bert Colenbrander en 
Frank Letterie ontmoet. De tweede fa-
se (actieve lessen op alle scholen) voor 
deze groepen is inmiddels ook gestart 
en duurt t/m 20 april.

Kunstproject ‘Beelden Buiten’

Vorden. De eerste fase van het kunstproject ‘Beelden Buiten’ is afge-
sloten.

Kinderen bij beeld ‘liggend paard’

Hierbij gaven zij tekst en uitleg over 
wat een living statue inhoudt en 
kroonden zijn een meester of juf tot 
ambassadeur. Hen is door de Vor-
dense prinses opgedragen om aan 

alle kinderen van groep 4 t/m 8 de 
oranje opgave kaartjes uit te delen. 
De opgave dient binnen te zijn voor 
17 april. Opgave 
mieke.polman@hotmail.com

De kinderen reageerden enthousiast, 
hierdoor hoopt Maxima dat de op-
komst ook dit jaar overweldigend zal 
zijn! En de meest opvallende act wordt 
bekroond op het ‘kids Living Statues 
Festival’ Koninginnedag 2011. De Vor-
dense Maxima en haar gevolg maken 
bij deze van de gelegenheid gebruik om 
iedereen de hartelijke groeten te doen.

Kids Living Statues Festival

Vorden - Vorige week maandag zijn alle scholen bezocht door de Vor-
dense prinses Maxima vergezeld door haar Lakei en de piraat om het 
‘Kids Living Statues Festival’ aan te kondigen.

Ook dit jaar heeft men weer een 
stuk gevonden waar de spelers zich 
heerlijk in kunnen uitleven. De ti-

tel is veelzeggend: ‘De Sok van Opa 
Keuterboer’, een boerenklucht in 3 
bedrijven van Gerda Drenthen-Kers-

sies. Dat er weer veel gelachen gaat 
worden staat bij voorbaat vast. 

De voorstelling begint om 20.00 uur, 
de zaal is open vanaf 19:30 uur.
Voor de basis-schooljeugd gratis.

De Veldwijk speelt 16 april in het Dorpscentrum
Vorden - Zaterdag 16 april wordt in het Dorpscentrum te Vorden de jaar-
lijkse toneelvoorstelling van buurtvereniging ‘De Veldwijk’ opgevoerd.



De vrouwen hebben een gemiddelde 
leeftijd van 71 jaar, de mannen zijn 
gemiddeld 75 jaar oud. Ze kennen 
elkaar al heel lang. De helft van de 
mannen voetbalde een halve eeuw 
geleden samen in het eerste elftal van 
Vorden. De andere helft voetbalde 
in een ander team. Wat hen samen 
bracht: het veteranen elftal van Vor-
den. Dat team werd 45 jaar geleden 
opgericht. De klootschieters van nu, 
hebben daar allemaal deel van uitge-
maakt. Inmiddels hangen de voetbal-
schoenen al jaren aan de wilgen en 
besloten de voetballers van weleer 
te gaan klootschieten. En dat inmid-
dels, samen met hun echtgenotes, al 
weer 25 jaren. De oprichting van het 
veteranen voetbalelftal, eind zesti-
ger jaren, had toen heel wat voeten 
in de aarde. Initiatiefnemers waren 
wijlen Wim Buunk en Ab Velhorst. 
Beiden speelden toen al zo’n 12 jaren 
in het eerste elftal en maakten zich 
sterk voor een veteranenteam met 
‘dertigers’. Het bestuur van Vorden 
hoorde in café Eskes de plannen van 
het tweetal aan. Er werd niet positief 

op gereageerd. Het bestuur vond een 
veteranenteam met o.m. ook spelers 
van circa 30 jaar gewoon te jong. ‘Dan 
stop ik nu direct met voetballen’, zo 
sprak Wim Buunk resoluut. Het be-
stuur zwichtte voor dit argument en 
het veteranenteam was geboren! Het 
werd een succes met in de loop der 
jaren heel veel kampioenschappen. 
Maar dat had een reden. De vetera-
nen speelden onder verschillende 
‘namen’ :Vorden 4, Vorden 5, Vorden 
6 zelfs op gegeven moment Vorden 
9. (Zoveel seniorenelftallen had de 
voetbalclub Vorden in die tijd!) De 
meeste jaren werd onder de naam 
‘Vorden 8 ‘ gevoetbald. Werd het 
elftal kampioen, dan bleven ze in de-
zelfde klasse spelen en kon een ander 
team van Vorden promoveren. Het 
veteranenelftal was in die jaren een 
opmerkelijke verschijning: geel over-
hemd en een geelzwarte stropdas, 
aan ‘capsones’ dus geen gebrek! Tij-
dens het 10 jarig bestaan (april 1976) 
kregen alle spelers een oorkonde uit-
gereikt met als tekst ‘Ere-lid Vorden 
7’, onder welke naam toen werd ge-

speeld. Als het team speelde kwam er 
een hele schare supporters mee. 
De echtgenotes waren niet alleen 
tijdens thuiswedstrijden aanwezig, 
maar gingen heel vaak vergezeld 
door hun kinderen ook mee naar de 
uitwedstrijden. Deze kinderen (thans 
veertigers en vijftigers) denken nu 
nog altijd met heimwee aan die tijd 
terug. Wanneer de vaders na afloop 
van een wedstrijd, met heel veel te-
genzin ‘gerstenat’ dronken, was het 
ook feest voor de kinderen. ‘Ome Jo-
pie’ zorgde dan voor snoep en limo-
nade, zodat de veteranen hun ‘na- zit’ 
konden verlengen. Toen de meesten 
( zo rond hun 50 e levensjaar, som-
migen zelfs al ouder ), met voetballen 
stopten, werd besloten om maande-
lijks een partijtje te gaan klootschie-
ten. Anders zouden ze elkaar waar-
schijnlijk uit het oog verliezen. Een 
dagje klootschieten begint op de zon-
dagmorgen om 10.00 uur bij één van 
de deelnemers thuis met koffie en 
koek. Daarna een rondje klootschie-
ten. Vervolgens 1,5 tot 2 uur later, 
een gezamenlijke ‘zit’ met een hapje 
en een drankje ( s ) . Het is bekend, 
dat in de tijd waarin we nu leven, 
zo’n 38 procent van alle huwelijken 
stranden. Het gezelschap klootschie-
ters is , wat dat betreft gigantisch 
‘ouderwets’. Liefst zes echtparen zijn 
al meer dan vijftig jaar getrouwd! 
Scoorden de voetballers van weleer 

er destijds lustig op los, ook thuis 
werd flink ‘gescoord’. In totaal 27 
kinderen en circa 50 kleinkinderen 
en zelfs twee achterkleinkinderen. 
De 4 jarige Jurre en tweejarige Sterre, 
achterkleinkinderen van Dik en Ri-
nus Rothman. Driekus Groot Jebbink 
is met 80 jaar, de oudste van het stel 
klootschieters en houdt zijn conditie 
wekelijks in de sportschool op peil. 
Trouwens sporten doen ze vrijwel al-
lemaal nog, de één wat meer als de 
ander: fietsen, wandelen, zwemmen, 
kegelen en klootschieten. Op de eer-
ste zondag van de maand april, dit 
keer bij Jan en Gerda Lindenschot in 
de Wildenborch, werd druk gefiloso-
feerd over het ‘geheim’ van de groep. 
Men was er heel snel uit. ‘ Iedereen 
kan zijn zegje doen en nooit tramme-
lant’, een veel gehoorde opmerking. 
De voormalige beroepen van de kloot-
schieters lopen sterk uiteen: garage-
houder, elektricien, verwarmings-
monteur, vrachtwagenchauffeur, 
agrariërs, boekhouder, personeels-
manager en een agrariër die tevens 
een kuiken- broederij runde, kortom 
gesprekstof te over. En natuurlijk nog 
altijd voetballiefhebbers pur sang, 
met een ‘zwak’ voor Feyenoord, FC 
Twente, De Graafschap en PSV. Som-
migen hebben zelfs een seizoenkaart 
bij hun favoriete club. Zeer opval-
lend in de groep: geen aanhangers 
van Ajax! De mannen hebben tijdens 

het klootschieten, net als vroeger
tijdens het voetballen, één uitgangs-
punt: winnen! Bij de dames liggen de
‘voorbeschouwingen ’toch duidelijk 
anders. Het kan niet missen, heel
veel gesprekken gaan over de kinde-
ren en kleinkinderen. Ook tijdens 
het klootschieten praten de dames 
maar door. Waarover? ‘Wij hebben
het dan over typisch vrouwen- zaken.
Die kunnen we niet ‘openbaar ‘ ma-
ken, daarvoor zijn het zaken die al-
leen vrouwen aangaan’, zo klonk het
laconiek , waarop één van de mannen
reageerde: ‘wanneer de vrouwen on-
derweg niet zo veel zouden kletsen, 
zouden we het parcours zeker een
half uur korter kunnen afeggen’. De
goeie man bedoelde daarbij: ‘Dan zit-
ten wij een half uur eerder aan het 
bier! Verjaardagen worden volop ge-
vierd. Bij jubileum- verjaardagen (65,
70, 75, 80) onder de aanwezigen di-
verse klootschieters. Tijdens de eerste
zondag van de maand opnieuw feest,
want die dag geeft de jarige een rond-
je en wordt er traditiegetrouw ‘Lang
zullen ze leven’ gezongen! Ook op
Koninginnedag zijn de klootschieters
actief: de mannen doen mee aan het
vogelschieten, terwijl de dames actief
zijn bij het ringsteken. Oh ja, ook die
dag wordt het ‘hapje en het drankje’
absoluut niet vergeten en dat alles 
onder het mom van ‘Lang leve de Ko-
ningin’.

Halve eeuw geleden voetbalden ze samen

Na de veteranen: Al weer 25 jaar klootschieten

Vorden - Op de eerste zondag van de maand, kun je ze overal tegen 
komen. In de buurtschappen Hackfort, Delden, Linde, Wildenborch of 
het Galgengoor, een groep van bijna 20 mannen en vrouwen die pro-
beren elkaar tijdens een partijtje klootschieten, de loef af te steken. 
De gemiddelde leeftijd geeft aan dat de meesten al heel lang van hun 
pensioen genieten en ook al jarenlang gebruik maken van hetgeen 
‘Vadertje Drees’ ooit in het leven heeft geroepen: de AOW!

Eerste zondag van de maand: klaar om te gaan klootschieten

Op deze korte afstanden hebben een 
goede start en keerpunt veel invloed. 
Het precies uitkomen bij de finish is 
regelmatig de doorslaggevende factor 
voor het wel of net niet halen van 
een medaille. Soms gaat het maar om 
honderdsten van seconden en is het 
maar goed dat er met een elektroni-
sche tijdwaarneming wordt gewerkt.

Zo wordt Niels Tjoonk (1996) derde  
op de honderd wissel met één hon-
derdste verschil met de nummer twee 
en Daan Nijland ( 1995) vierde op de 
50m schoolslag met twee honderdste 
verschil met de nummer drie.  

Berjan Ebbekink (1993) haalt op vijf 
afstanden ook vijf medailles binnen! 
Één goud (rug), één zilver (wissel)  en 
drie brons. Marlieke Scholten (1997) 

wint twee keer brons, op de rug en de 
vlinder. Luuk Nijland (1997) drie keer 
zilver op rug, vrij, vlinder en brons op 
de wisselslag. 
Torben Lammerdink (1999) wint 
twee gouden medailles op vlinder en 
school. Torben was de eerste dag niet 
aanwezig vanwege de Pieter Cup in 
Eindhoven. Kim Nijland (2000) wint 
goud op de vlinderslag, Jordy Wis-
sink (2001)  wordt derde op de rug 
en Merel van der Wal tweede op de 
vlinderslag. 
Ook de Gelders B competitie heeft 
goed uitgepakt voor de Berkeldui-
kers. Dit weekend is de eindstand 
bekend geworden. De Berkelduikers 
zijn tweede geworden en zodoende 
gepromoveerd naar de A competitie! 
Mooi uitdaging voor volgend seizoen 
dus.

Gelderse Sprint Kampioenschappen

Zeventien medailles de Berkelduikers
Lochem -Op 9 en 10 april werden in Doetinchem de Gelderse Sprint-
kampioenschappen gezwommen. Voor de leeftijdsgroepen vanaf tien 
jaar gaat het om de wedstrijden op de vijftig meter schoolslag, vlinder-
slag, rugslag, vrije slag en de honderd meter wisselslag.

Jordy, Kim, Torben en Merel.



Op haar website staat dat ze een vo-
caliste is, die in de twintig jaar dat ze 
actief is, haar sporen in de muziek 
ruimschoots heeft verdiend’. Echter 
in een gesprek met haar, blijkt ook 
dat ze een enthousiast ‘verteller’ is. 
Tevens een veelgevraagd zangcoach . 
En dat niet alleen, Nathaly Masclé zet 
zich ook in voor goede doelen. Achter 
de woning staat een bijgebouw waar 
de kleding ligt opgeslagen die zij via 
‘markplaats’ verkoopt voor ‘Care4Ti-
na’ een instantie die geld inzamelt om 
in China operaties voor weeskinderen 
met een lichamelijke beperking, te 
kunnen betalen. ‘Wij hebben nog vrij 
recent de operatie van tien kinderen 
kunnen bekostigen’, zo zegt Nathaly 
Masclé met een trots gevoel.
Ook geeft zij in genoemd gebouw 
zangles. Ze doceert ook in de Muze-
hof. Dat de gemeente Zutphen plan-
nen heeft om de Muzehof te sluiten, 
stuit haar tegen de borst. Zo zeer 
zelfs, dat zij onlangs tijdens de ope-
ning van het Theater onder de Mo-
len in het buurtschap Linde bij het 
publiek een lijst liet rondgaan met 
het verzoek een handtekening te zet-
ten om op die manier te protesteren. 
Zij is ‘oer-Hollands’ al doet de naam 
Masclé anders vermoeden.’De familie 
Masclé stamt in het verre verleden 
uit Frankrijk, maar dat was, zover ik 
weet, uit de tijd van de Hugenoten’, 
aldus Nathaly. Zelf is ze geboren en 
getogen in Noordwijk en wist ze al op 
vrij jeugdige leeftijd dat zij zangeres 
wilde worden.
Nathaly: ‘Dat heb ik niet van een 
vreemde want mijn moeder (Joke Ha-
bers) was ook zangeres. Ik was des-
tijds een verlegen meisje, maar bleek 
ik wel talent te hebben. Toen ik 17 
jaar was heb ik een singeltje opgeno-
men en kwam ik voor het eerst op 
TV in het programma ‘ Voor de vuist 
weg’, dat gepresenteerd werd door 
Willem Duys’. Daarna volgde er een 
extreem drukke tijd, het bezoeken 
van de academie voor lichte muziek 
onder leiding van John de Mol Senior 
en een opleiding aan het conservato-
rium in Hilversum. ‘Wat leuk was, 
mijn moeder volgde toen ook een op-
leiding aan het conservatorium. Wij 
gingen er samen naar toe’, zo zegt 
Nathaly. Tussen de ‘bedrijven door’ 
trad ze ook al veel op en zong zij o.m. 
medleys van broer en zus Carpenter 
en leerde zij zelfs Richard Carpen-
ter kennen. Nathaly: ‘Het was echt 
een hectische periode in mijn leven. 
Gelukkig brachten mijn ouders mij 
overal naar toe’, zo zegt ze, terwijl 

ze met heel veel plezier terugkijkt 
op haar eerste optreden in Duitsland
en niet te vergeten de deelname aan
het internationale songfestival dat de
Stichting Conamus in Griekenland
ooit organiseerde. In 2001 richtte
Nathaly Masclé de groep ‘Femme Vo-
cale’ op. Acht zangeressen, die close
harmony zingen. 
Nathaly: ‘ We hebben jaren geleden
zelfs met deze groep meegedaan aan
het nationaal songfestival. Wij zon-
gen toen het nummer ‘Stay’. Hoewel
we niet ‘hoog’ eindigden, zijn we
absoluut niet gefrustreerd geraakt.
Integendeel zelfs, we kregen er be-
kendheid door. Voor ons was het een
leuke ervaring’, zo zegt ze lachend. 
Tegenwoordig treedt Nathaly veelvul-
dig samen met nog twee zangeressen
van ‘Femme Vocale’ op. Daarnaast
zingt ze als soliste bij diverse Neder-
landse bands. Veel met ‘Hollywood 
Boulevard’, het begeleidingsorkest 
van wijlen André Hazes. Ook ver-
leent zij op zaterdag 3 en zondag 4 
september haar medewerking aan de
British Proms Vorden. Zij is dan één
van de vocalisten bij het blaasorkest
‘Bronckhorst Wind Symphony’ dat 
onder leiding staat van dirigent Joop
Boerstoel.
Favoriete zangers heeft ze ook. ‘ Ik ben
helemaal ‘gek ‘ van Sting en ook hou
ik erg van de liedjes van Marco Borsa-
to’, aldus Nathaly Masclé die zelf nog
boordevol ambities zit. Zegt ze: ‘Ik 
heb vroeger al eens een CD gemaakt
met twaalf door mij zelf geschreven
liedjes. De CD heb ik bewust niet uit-
gebracht. Wanneer ik meer tijd heb
wil ik een jazz CD maken en die ook
uitbrengen. De woonomgeving hier
zal mij zeer zeker tot schrijven inspi-
reren’, aldus Nathaly Masclé. Zondag
17 april geeft de Vordense zangeres
een concert in haar eigen woonplaats
en wel in het Theater onder de Mo-
len. Zij brengt dan een programma
met het accent op songs uit de Top 
2000. Ook verschijnen er een zestal
jonge Vordense en regionale zangta-
lenten op de bühne. Nathaly: ‘ Ik wil
er niet al te veel over verklappen, het
moet voor het publiek een verrassing
blijven. Eén tipje van de sluier: Er is
o.m. een optreden van een zingende
stewardess (jazz), een zanger met 
liedjes à la Eric Clapton en nog veel 
meer. Deze talenten worden door mij
op de piano begeleid’, aldus Nathaly
Masclé. Voor dit concert dat om 15.00
uur begint zijn nog een beperkt aan-
tal kaarten verkrijgbaar. Bestellen
kan via www.theateronderdemolen.nl

Nathaly Mascle

Vordense zangeres 
met nog veel ambities!

Vorden - Ze woont in de voormalige boerenhofstee ‘Het Blanke Veen’,
in het prachtige coulissen- landschap ’t Grote Veld (nog net Vorden).
De boerderij is verbouwd tot een moderne woning, maar de naam ‘Het
Blanke Veen’ is gebleven. ‘Wij hebben dit huis in 2003 gekocht en zijn
hier uiteindelijk in 2006 na een complete verbouwing neergestreken’,
zo zegt Nathaly Masclé.

Nu de molen in het buurtschap Linde weer ‘in functie’ s en op geregelde tij-
den ook zal draaien, bestaat de mogelijkheid om lid te worden van de ‘Vrien-
den van de Lindese Molen’. De minimale jaarlijkse bijdrage is tien euro.

Vrienden Lindese Molen

We beginnen zoals ieder jaar met de 
kindermiddag, voor de jongste jeugd 
van Vorden. Deze begint om 14:00 
uur en eindigt rond 17:00 uur met de 
traditionele ballonnenwedstrijd.
Deze middag zal de jeugd vermaakt 
worden met de clown Oki doki, er 
kan pony gereden worden, maar ook 
de draaimolen en diverse springkus-
sens zijn aanwezig. Nieuw dit jaar is 
het Vordense bandje De Bison Kids. 
Zij hebben onlangs gespeeld op het 
Isendoorn muziekfestival waarbij zij 
een plek hebben weten te veroveren 
op het 10 oktoberfeest van het Isen-
doorn. Tijdens dit muziekfestival wer-
den hiervoor 3 bandjes uitgekozen. 
24 samengestelde Isendoornbandjes 

deden hieraan mee. De Bison kids 
was 1 van de 24 bandjes. Zij brach-
ten het nummer Fly Away van Lenny 
Kravitz ten gehore. Tevens waren zij 
de enige brugklasband met zelfs nog 
een groep 8 leerling erbij. De band 
bestaat uit Thijs Govers (gitaar), Mar-
tijn Knoef (basgitaar), Tijmen Mid-
delplaats (drums) en Ellen Besselink 
(zang). Een jong bandje dus wat de 
jeugd tijdens de kindermiddag zal 
vermaken met afwisselend optreden 
variërend van Train tot Nick en Si-
mon. Voor de kinderen is er natuur-
lijk wat te eten en drinken aanwezig. 
De kindermorgen is geheel gratis en 
wordt mogelijk gemaakt door de Vor-
dense ondernemers.

AVONDPROGRAMMA
‘s Avonds barst het feest los met de 
Perfect Showband in de grote tent. 
Het doel van Perfect Showband is om 
elk optreden een tevreden en fees-
tende menigte achter te laten. Perfect 
Showband heeft een repertoire waar 
voor ieder wat in zit. 

Op de bedrijfsfeesten kan het wat 
beschaafder maar in de feesttenten 
wordt de zaak volledig op zijn kop ge-
zet. Geen enkel van de 150 optredens 
per jaar is hetzelfde, een vaste setlijst 
kent men niet. 

Van het een naar het ander, dans, 
feest, actueel, oud, tropisch, rock, al-
les komt voorbij, alleen en enkel voor 
dat ene doel: mensen vermaken.

BANDS VAN VORDENSE BODEM
In de kleinere tent, met terras zullen 
bands van Vordense bodem de avond 
verzorgen. 

Met Framed, Verdwaald en de Vor-
dense Soppers zal ook hier een feestje 
gebouwd worden. Deze bands zullen 
zich de komende tijd via de website 
en het contact aan u voorstellen, dus 
houdt beiden in de gaten!

Om een sfeerimpressie te krijgen van 
de afgelopen jaren en extra info kijk 
dan op www.stevo.nu

Programma Midzomerfeest bekend!

Vorden - Het programma voor het Midzomerfeest op 18 juni is rond.

De basis voor dit gebiedsproces is een 
in 2006 opgesteld gebiedsprogramma 
met als naam “grondgebonden per-
spectief”. Hierin zijn de wensen van 
het gebied en de gemeente en pro-
vincie opgenomen. In het gebiedspro-
gramma zit een uitvoeringsparagraaf 
waarin concrete projecten zijn opge-
nomen voor landbouw, landschap 
en natuur en in mindere mate voor 
recreatie, water en leefbaarheid. Om 
integrale uitvoering op gang te krij-
gen is een projectgroep ingesteld. 
De projectgroep heeft in 2009 een 
inventarisatie uitgevoerd naar de 
wensen van de grondgebruikers in 
het gebied. Daaruit kwam onder an-
dere naar voren dat er belangstelling 
is voor kavelruil. De kavelruil- com-
missie Graafschap heeft dat opgepakt 
en heeft met de belangstellenden een 

ruilplan uitgewerkt. In dat ruilplan 
veranderd 85 ha landbouwgrond van 
eigenaar, 19 ondernemers zijn er bij 
betrokken. Het resultaat van de ka-
velruil is vergroting van 6 huis- of 
veldkavels en hebben 13 eigenaren 
hun percelen dichter bij huis gekre-
gen. Allemaal zaken waardoor agrari-
ers hun bedrijven efficiënter kunnen 
runnen. Naast de landbouwkundige 
voordelen worden enkele percelen 
toegedeeld aan de Vereniging tot Be-
houd van Natuurmonumenten ter 
afronding van hun eigendom in het 
Grote Veld. Een andere wens uit het 
uitvoeringsprogramma is een betere 
landschappelijke aankleding van de 
Barchemse Enk, op de overgang naar 
het open veen- ontginningsgebied. De 
landschapstructuur die kenmerkend 
was voor enken is in de loop van de 

tijd verloren gegaan. Het karakter, 
de beleefbaarheid van de enk in het 
landschap is sterk verminderd. De 
Stichting Natuur in de Graafschap, 
mede initiatiefnemer en deelnemer 
in de projectgroep, heeft een aantal 
grondeigenaren rond de Barchemse 
Enk benaderd of zij mee willen wer-
ken aan een betere landschappelijke 
inpassing, zeg maar een landschap-
pelijke reconstructie van de rand 
Barchemse Enk. Eigenaren staan hier 
positief tegenover. 
Indien men nog vragen heeft of sug-
gesties voor het realiseren van land-
bouw, natuur, water en recreatie 
projecten in de Landbouwdriehoek 
neem dan contact op met René van 
Eijden van het Bureau Achterhoek 
en Liemers van de provincie Gelder-
land. Zijn telefoonnummer is 0314- 
659 781. U kunt hem ook mailen 
r.van.eijden@gelderland.nl. Tonnie 
Berends (tel 0575 431254) is voorzit-
ter van de projectgroep, ook bij hem 
kunt u met vragen en opmerkingen 
terecht.

Voortgang gebiedsproces Landbouwdriehoek
Vorden - In het open buitengebied in de driehoek tussen Vorden, 
Lochem en Ruurlo is een gebiedsproces van de grond gekomen.Over-
heden en gebiedspartijen werken in een projectgroep samen aan 
onder andere een duurzame toekomst voor de landbouw en herstel 
van natuur- en landschapswaarden.

Aanvaller Frank Hiddink liep goed 
door in het strafschop gebied van de 
tegenstander, omspeelde sierlijk de 
keeper en werd door een Gendrin-
gen verdediger met twee handen te-
gen de grasmat gedrukt. Onder vele 
protesten van de Vordenaren gaf de 
scheidsrechter enkel een corner aan 
Vorden. Tien minuten later scoorde 
Gendringen wel uit een rommelige 
situatie naar een corner. Kort daarna 
scoorde Bas Brunsveld uit een vrije 
trap, maar dat doelpunt werd afge-
keurd omdat de indirecte bal niet 
door een andere speler beroerd werd. 
Vordentrainer Theo Hulshof baalde 
geweldig van de uitslag De zoveelste 
wedstrijd waarin we er niet in slagen 
om zelf te scoren uit de vele kansen 
die er geweest zijn. En dan krijg je 
zo´n doelpunt tegen van een ploeg die 
dat wel doet. Ik moet wel zeggen dat 
we in de eerste helft een paar keer in 
de omschakeling er niet goed uitza-
gen, wat een drietal kansen voor Gen-
dringen opleverde. Maar, dan wordt 
je bij een gelijke stand in de tweede 
helft een strafschop onthouden die je 
op een 0 - 1 voorsprong had kunnen 
brengen. Strijdbaar waren we zeker, 
vooral na rust. In de rust hebben we 

ook afgesproken dat we zouden gaan 
proberen om de kansen te benutten. 
Mar clan blijkt maar weer dat je in 
een hele moeilijke fase zit, waarin 
het gewoon niet lukt om te scoren. Ik 
hoopte op een gelijkspel in de tweede 
helft, maar dan zie dat Gendringen 
toch wat sneaky scoort. Maar dan 
moet je zelf het ook maar afmaken, 
en scoren uit de kansen die je krijgt.

UITSLAGEN VV VORDEN
Vorden A1 - Rietmolen A1 6 - 1
Ruurlo B1 - Vorden B1 3 - 1 
Vorden B2D - SCS B1G 1 - 6  
Vorden C1 - Vogido C3 6 - 1
SV Babberich C1D - Vorden C2 4 - 5   
AZSV C5D - Vorden C3  0 - 5       
Vorden D1D - Oeken D1G 9 - 0  
AZC D2 - Vorden D2 1 - 9       
Vorden D3D - Gaz. Nieuwl. D3 0  - 7   
VIOD E3 - Vorden E1 3 - 6  
Epse E1 - Vorden E2 3 - 3 
Vorden E3D - Zelos E3 1 - 8  
Vorden E4 - Erica ‘76 E3 2 - 3     
Zelos E4 - Vorden E6 0 - 2    
Zelos F1 - Vorden F1 2 - 3       
DZC ‘68 F6 - Vorden F2 0 - 4      
Vorden F3 - Pax F5 10 - 0
Vorden F4 - Gaz. Nieuwland F2 1 - 4
Vorden F5 - Gorssel F3 3 - 7

Gendringen 1 - Vorden 1 1-0   
FC Trias 5 - Vorden 2 3-1    
Pax 4 -  Vorden 3   1-4    
Vorden 4 - Activia 4 3-6   
SHE 3 - Vorden 5 0-1  
Vorden 6 - Klein Dochteren 3G 3-0  

PROGRAMMA:
Woensdag 13 april
Vorden D1D - Gorssel/Epse D1  18:30  

Zaterdag 16 april
HSC ‘21 A2 - Vorden A1 14:30  
Vorden B1 - RKZVC B1   14:30  
Reunie C1D - Vorden C1   14:30  
Vorden C2 - VVO C3   13:00  
Vorden C3 - Varsseveld C3D   13:00  
Eefde SP D1 - Vorden D1D   12:00  
Vorden D2 - Almen D1   09:00  
VIOD D4G - Vorden D3D   10:00  
Vorden E1 - DZC ‘68 E3   11:00  
Vorden E2 - Gorssel E2   11:00  
Warnsv. B. E6G - Vorden E3D   10:00   
Zelos E2 - Vorden E4   09:45  
Vorden E5 - FC Zutphen E8   10:00  
Vorden E6 - Erica ‘76 E5   10:00  
Vorden F1 - Gendringen F1   09:00  
Vorden F2 - FC Zutphen F4   09:00  
Brummen F7 - Vorden F3   09:00  
DZC ‘68 F8 - Vorden F4   08:30  
Brummen F6 - Vorden F5   09:00  
Vorden 1 - Bon Boys 1    14:00       
Vorden 2 - Bon Boys 3        
Vorden 3 - Orderbos 2        
Steenderen 4 - Vorden 4   12:30       
Vorden 5 - ABS 6   12:00       
Ratti 3  - Vorden 6     10:00

Strijdbaar Vorden toch onderuit tegen Gendringen
Vorden - In een voetbalwedstrijd die vooral in de tweede helft een 
hoog hotseknots gehalte had, gingen de punten naar de thuisploeg 
Gendringen. Diezelfde tweede helft toonde een strijdbaar Vorden, en 
dat team werd in de zestigste minuut een duidelijk strafschop ont-
houden bij een 0 - 0 tussenstand.



Bij de Pieter Cup verschijnen minio-
ren in de leeftijd van 7-12 jaar aan de 
start van 49 landelijke zwemvereni-
gingen, die tot de snelste zwemmers 
van Nederland behoren, waaronder 
enkele zwemmers van de Berkeldui-
kers uit Lochem. De jongens en meis-
jes hadden zich voor verschillende 
afstanden en slagen gekwalificeerd. 
Eerst mochten ze met het hele team 
op de foto met Pieter van den Hoog-

enband en daarna begon het serieuze 
werk in het water. Het was voor de 
minioren 5 en 6 een enorme beleve-
nis om in het 50- meter bad van dit 
grote imposante stadion te mogen 
zwemmen; de minioren 3 en 4 zwom-
men in het 25 meter bad. Ze weer-
den zich zeer kranig en menig per-
soonlijk record werd weer gekraakt 
onder luid aanmoedigen van het 
publiek. Torben Lammerdink wist 

zich voor de finale van de jongens te 
kwalificeren, waaraan de 8 snelste 
jongens en meisjes op de 100 meter 
vrije slag mochten meedoen. In een 
zinderende finale, zwom Torben in 
1.03.09 sec. naar een prachtige derde 
plaats. Een superprestatie voor de 
Lochemse Berkelduiker! Eerste werd 
Nyls Korstanje van Aqua Novio ‘94 uit 
Nijmegen met 1.00.68 sec. en 2e werd 
Luuk Veldman van Neptunia ‘24 uit 
Sneek met  1.02.80 sec. Bij de meis-
jes won Marrit Steenbergen van DZ 
& PC uit Drachten de finale door een 
nieuw Nederlands record van 1.03.14 
voor 11- jarigen neer te zetten ,wat al 
35 jaar ongeslagen was!

Pieter Cup

Lochem- Op zaterdag 9 april vond in Eindhoven de Pieter Cup plaats 
in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion te Eindhoven. De Pie-
ter Cup is een onderdeel van de internationale Swim Cup, waar door 
professionele zwemmers felbegeerde tickets voor de WK zwemwed-
strijden in Shanghai behaald konden worden.

De Vordense ondernemers hebben de 
actie een gemiddeld cijfer toegekend 
van 7.1 en dat is voor marktonder-
zoekbegrippen een hoog cijfer volgens 
Marktonderzoeksbureau  ROMA.  Het 
bureau uit Hengelo heeft een onder-
zoek ingesteld in opdracht van de 
VOV en VV Vorden naar de effecten 
van de actie. Ook de organisatie van 
de actie en de samenwerking tussen 
de VOV en de VV Vorden wordt als 
positief tot zeer positief beoordeeld. 
De leden van de voetbalvereniging 
hebben huis aan huis couponbladen 
verkocht met cheques/kortingsbon-
nen van de plaatselijke ondernemers. 
Voor het winkelende publiek een leuk 
douceurtje en voor de ondernemers 

de mogelijkheid tot een omzetim-
puls en natuurlijk klantenbinding.
Voor de voetbalvereniging betekende
de actie een mooie donatie voor de
verbouwing- en uitbreiding van de
kleedkamers. Daar moest wel veel 
werk voor worden verzet, want de 
organisatie van een dergelijke actie is
geen sinecure.

De unieke samenwerking tussen de
ondernemers en de voetballers is ook
regionaal niet ongemerkt gebleven zo
bleek uit tal van reacties, waaronder
die van de Gelderse Sportfederatie.
“Een schoolvoorbeeld van een win-
winsituatie”.  
De uitkomst van de evaluatie was
dermate positief, dat het bestuur van
de VOV een jaarlijkse-/tweejaarlijkse
actie zal gaan ondersteunen. Het be-
stuur van VV Vorden heeft dan ook
besloten in mei wederom een kor-
tingsbonnenactie te gaan organise-
ren, natuurlijk in samenwerking met
de VOV

Kortingsbonnenactie 
VV Vorden krijgt hoog cijfer
Vorden - De kortingsbonnenac-
tie die door de voetbalvereniging 
Vorden  in november 2009 is ge-
organiseerd is zowel door het 
winkelende publiek als door de 
Vordense ondernemers goed ont-
vangen.

Het was wederom een geslaagd toer-
nooi ,waar er in de voorrondes al flink 
strijd geleverd werd om verder te ko-
men. Uiteindelijk eindigden 8 teams 
in de winnaarsronde waar gestreden 

werd om de “Herbergwisselbokaal”
aangeboden door Atomica Plastics.
De rangeerders bleken in de finale 
te sterk voor het team van Rijschool
Horstman en mochten de beker mee
naar huis nemen. In de verliezersron-
de welke in poulevorm werd gespeeld
bleek het team van stal Het Enzerinck
de langste adem te hebben en werden
de jongens van Ri-metaal tweede.

Darttoernooi 
de Herberg

Vorden - Zaterdag 9 april heeft 
voor de vierde keer het bedrijven/
verenigingen toernooi plaatsge-
vonden bij de Herberg.

De winnaars van de kleine finale

LBC by H&H is een initiatief van 
Hannie Gootink en Heidi Gosselink. 
De winkel biedt een uitgebalanceer-
de collectie dameskleding, lingerie 
en mode-accessoires, zoals tassen, 
shawls, riemen, sieraden, schoenen, 
laarzen etc. Zowel Hannie als Heidi 
hebben de afgelopen jaren veel erva-
ring opgedaan in het samenstellen 
van trendy kledingcollecties van een 
uitstekende kwaliteit voor een scher-
pe prijs. Hannie bestiert in Gendrin-

gen met succes een damesmodezaak 
met hetzelfde concept als de nieuwe 
winkel in Vorden en Heidi heeft in 
Vorden haar groothandel “The Po-
wer of Beauty”. Zij levert kleding en 
mode-accessoires aan winkeliers door 
heel Nederland. Gevraagd naar hun 
motivatie om een dergelijke winkel 
in Vorden te openen, komen de da-
mes met een aantal punten: Veel 
vrouwen vinden het prettig als ze 
een winkel binnen kunnen stappen, 

waar ze op meerdere gebieden kun-
nen slagen. Een leuke jurk met een 
bijpassend jasje, een leuke tas en een 
ketting erbij of een paar leuke schoe-
nen. LBC by H&H richt zich op deze 
dames. Daarbij is er voor elke leef-
tijdscategorie wel iets te vinden. Daar 
voegen zij aan toe, dat alleen al hun  
lingerie van het merk “Annebra” een 
zeer welkome aanvulling voor Vor-
den is. 

Dus kom op 16 april a.s. naar het ope-
ningsfeest van LBC by H&H en ervaar 
zelf of deze nieuwe winkel in Vorden 
een echte aanwinst is.

Nieuwe winkel in Vorden

Vorden - Op zaterdag 16 april a.s. opent LBC by H&H haar deuren aan 
de Burg. Galleestraat 6b te Vorden. Men is van harte welkom om een 
kijkje in de winkel te komen nemen en de opening mee te vieren.

UITSLAGEN DASH WEEK 14 
Zaterdag  9-4-2011 
Dash DS 1 - SOMAS/Acti... DS 1 2-3
D.V.O. HS 2 - Dash HS 2 4-0
Sparta Zel... HS 1 - Dash HS 1 0-4
Dash DS 2 - D.V.O. DS 2 3-2
Za 9-4-2011 Dash DS 5 - ASV DS 1 3-1
Za 9-4-2011 Longa’59 HS 5 - Dash HS 
3 0-4
Za 9-4-2011 Dash MB 1 - S.C. GORSS... 
MB 1 4-0
Za 9-4-2011 Dash DS 3 - Halley DS 2 
2-3
Za 9-4-2011 SV Loil DS 2 - Dash DS 6 
0-4
Za 9-4-2011 Tornado La... MI 5 - Dash 
MI 4 5-3
Za 9-4-2011 Dash MB 2 - Halley MB 
2 3-1
Za 9-4-2011 Dash MC 2 - Halley MC 
2 3-1
Za 9-4-2011 BVC’73 MC 1 - Dash MC 
1 3-1
Vr 8-4-2011 S.c. Wesep... DY 1 - Dash 
DY 1 3-0
Do 7-4-2011 Keizerspro... DY 2 - Dash 
DY 2 0-3
Di 5-4-2011 Dash DS 4 - Actief ‘81 DS 
1 4-0

PROGRAMMA DASH WEEK 15 
Di 12-4-2011 21:00 Pajodos DS 3 - 
Dash DS 4 Pauwengaard
Wo 13-4-2011 21:00 Victoria DS 1 - 

Dash DS 2 De Muizenberg
Wo 13-4-2011 21:00 S.v. Harfsen HY
1 - Dash HY 1 Hoeflo
Vr 15-4-2011 19:30 Dash DY 1 - Hee-
ten Sport... DY 1 ‘t Jebbink
Za 16-4-2011 09:00 Langhenkel O... 
MC 5 - Dash MC 2 Rozengaarde
Za 16-4-2011 09:30 WSV MI 3 - Dash
MI 2 De Kei
Za 16-4-2011 12:00 Boemerang MI 1 -
Dash MI 1 De Pickerhal
Za 16-4-2011 12:00 Halley MC 1 - Dash
MC 1 Koningin Beatrixhal
Za 16-4-2011 13:30 Dash MI 3 - Kerke-
meijer ... MI 2 ‘t Jebbink
Za 16-4-2011 13:30 Boemerang MB 2 -
Dash MB 2 De Pickerhal
Za 16-4-2011 14:00 Avanti DS 3 - Dash
DS 3 Sporthal De Beemd
Za 16-4-2011 14:15 Longa’59 DS 7 -
Dash DS 5 Hamalandhal
Za 16-4-2011 15:00 Revoc MB 1 - Dash
MB 1 ‘t Asterloo
Za 16-4-2011 15:30 Dash DS 6 - Smash
‘68-SC... DS 4 ‘t Jebbink
Za 16-4-2011 15:30 Dash HS 2 - Kerke-
meijer ... HS 2 ‘t Jebbink
Za 16-4-2011 17:30 Dash HS 3 - SV Loil
HS 1 ‘t Jebbink
Za 16-4-2011 17:30 Dash HS 1 - VIOS
Eefde HS 1 ‘t Jebbink
Za 16-4-2011 18:00 Boemerang DS 1 -
Dash DS 1 De Pickerhal

Dash



Veel mensen die het tweetal De Haan 
en Schippers kennen, zouden nog 
kunnen denken aan een uit de hand 
gelopen aprilgrap. Toch prijken vanaf 
1 april de nieuwe namen echt op de 
kantoorgevels: in Lochem is het Mak-
kinga de Haan Makelaars, in Borculo 
Makkinga Schippers Makelaars. 

EEN NIEUW BEGIN
Bert Makkinga was al enige tijd op 
zoek naar geschikte opvolging. “Ik 
wilde het bedrijf een nieuwe impuls 
geven met gedreven vakmensen die 
bewust kiezen voor ondernemer-
schap. Dit was voor ons alledrie een 
unieke kans en een echte win-winsi-
tuatie. Ik ben blij met deze stap, want 
een goede voortzetting is nu gegaran-
deerd.”
Voor Jenne de Haan en Marcel Schip-
pers is het zelfstandig ondernemer-
schap een lang gekoesterde wens. Ze 
namen afscheid van hun vorige werk-
gever, bij wie ze naar eigen zeggen 
altijd met plezier hebben gewerkt, 
maar die geen perspectief kon bieden 
op verzelfstandiging.
De drie makelaars hebben een geza-
menlijke ervaring van ruim 60 jaar 
en gaan aan de slag op basis van 
gelijkwaardigheid. ‘We willen meer-
waarde bieden met een echt persoon-
lijke benadering’, zegt Marcel Schip-
pers. “We hebben ieder onze eigen 
stijl en persoonlijkheid. Juist in deze 
markt is het belangrijk om te kunnen 
kiezen met wie je zaken doet.” 

ECHTE MAKELAARS
Makkinga, De Haan en Schippers zijn 
alledrie NVM-makelaars en boven-
dien nog ‘echte’, door de rechtbank 

beëdigde makelaar-taxateurs. Dat is
onderscheidend in een tijd waarin
iedereen makelaar kan zijn door een
bordje op de deur te schroeven. Jenne
de Haan: “Wij hebben niet alleen de
kennis en expertise die het verschil
kunnen maken, maar ook brede
ervaring in de lokale en regionale
markt.”
Bert Makkinga werkte veertien jaar 
als makelaar-taxateur voor de Rabo-
organisatie, voordat hij 21 jaar gele-
den voor zichzelf begon in het huidige
pand aan de Graaf Ottoweg in Lochem.
Jenne de Haan en Marcel Schippers,
die beiden in de regio opgroeiden en
altijd hier werkzaam zijn geweest,
werkten respectievelijk veertien en 
vijftien jaar voor Thoma makelaars.
Marcel Schippers: “De laatste jaren
was dat voor Thoma & Bennink’s Lan-
derijenbureau in Gorssel. We hebben
afgesproken dat ik in eerste instantie
vanuit Borculo aan de slag zal gaan in
de gemeente Berkelland.”

WOONGARANTIEKEURING®
Het nieuwe samenwerkingsverband
bestrijkt alle facetten van de make-
laardij en wil de hele markt gaan
bedienen. Naast bestaande woningen
en nieuwbouw horen daar bijvoor-
beeld ook bedrijfsonroerend goed,
agrarisch en landelijk vastgoed bij.
Daarnaast lanceert het nieuwe ma-
kelaarscollectief meteen ook maar 
een nieuw product. De Woongaran-
tiekeuring® combineert de bouwtech-
nische keuring met een verzekering
tegen verborgen gebreken. “Een unie-
ke bescherming voor huizenkopers, 
exclusief bij Makkinga de Haan en 
Makkinga Schippers.”

Zwaargewichten Lochemse makelaardij 
bundelen krachten

v.l.n.r. Marcel Schippers, Bert Makkinga en Jenne de Haan

Lochem - Het nieuws ging de afgelopen weken als een lopend vuur-
tje door Lochem en omstreken: makelaars Jenne de Haan en Marcel
Schippers gaan samenwerken met Bert Makkinga en zullen op ter-
mijn zijn opvolgers worden.

De leerlingen die tussen de middag 
op basisschool ’t Hoge bij haar op 
les kwamen, mochten allemaal een 
nummer instuderen en deze aan hun 
ouders laten horen. Een aantal gast-
optredens werd verzorgd door leer-
lingen die bij haar privéles volgen. De 
leerlingen hebben een aantal weken 
super hard geoefend om een mooi 
optreden neer te zetten. Van begin-
ners, die nog maar drie lessen hebben 
gehad, tot leerlingen die al bijna een 
jaar lessen. Stuk voor stuk lieten ze 
trots hun nummer horen aan het pu-
bliek. De lach op hun gezichten, hoe 
trots ze waren dat ze op een podium 
mochten laten zien wat ze al kunnen 

op de gitaar, dat was echt fantastisch 
om te zien. En het publiek deed heel 
enthousiast mee. De leerlingen wer-
den onder luid applaus aangekondigd 
en met een nog luider applaus ver-
lieten ze het podium. Trotse ouders 
met camera’s genoten van de kin-
deren met hun muziekstukken. Rik 
Wassink opende de avond met‘ Jan 
Klaassen de trompetter’ . Er waren 
kinderen die helemaal alleen durfde 
op te treden en er waren kinderen die 
in groepjes wat lieten horen op hun 
gitaar. Ook was er een echte band, de 
BLTCS band. Een echte drummer en 
vier gitaristen die de zaal helemaal op 
de kop wisten te zetten. Pippa Heijenk 

speelde op keyboard. Op gegeven
moment begon Wieteke Schotsman 
een nummer te spelen waarop Pippa
opstond en zei: ‘’Wieteke, dat doe
je helemaal verkeerd! Ik zal het wel
voordoen’’. Waarop ze de mosselman
speelde en de hele zaal spontaan mee
begon te zingen. In totaal waren er
veertien optredens. Wieteke: ‘Ik ben
op al mijn leerlingen super trots en ik
kan niet wachten tot het tweede op-
treden. De basisschool ’t Hoge wil ik
graag bedanken voor het beschikbaar
stellen van de ruimte alsmede ook 
de mannen van het geluid .Ook wil
ik graag iedereen bedanken voor de
mooie cadeaus maar vooral voor de 
waardering en het fijne gevoel dat de
leerlingen mij gegeven hebben voor 
het eerste mooie jaar Colorful Music.
Ik ben nog steeds aan het nagenie-
ten’, aldus een enthousiaste Wieteke
Schotsman.

Eenjarig bestaan Colorful Music

Vorden - Op 1 april 2010 is Wieteke Schotsman onder de naam Color-
ful Music begonnen met het verzorgen van gitaarlessen. Dat betekent 
dat Colorful Music een jaar bestaat en dat moest natuurlijk gevierd 
worden! Dat heeft Wieteke gedaan door het geven van een eerste of-
ficiële concert.

In deze wedstrijd moeten zowel leer-
ling als bedrijf een verplicht product 
maken, dit betekende voor Jesper Jan-
sen een kleinbrood product en voor 
Bakkerij van Asselt een meergranen 

grootbrood. Van de cijfers (Jesper een 
8 en Bakkerij van Asselt een 8.3) werd 
een gemiddelde berekend en hiermee 
is dus een eerste prijs behaald, met de 
daarbij horende Graafschap Bokaal.

Bakkerij van Asselt wint 
Graafschap Bokaal 2011
Vorden - Op woensdag 6 april heeft bakkerij van Asselt en hun leerling 
van het Graafschap college Jesper Jansen meegedaan aan een vakwed-
strijd om de Graafschap bokaal.

Het landgoed Hackfort zal dan gast-
heer zijn. Dit grootste landgoed in 
de west-Achterhoek meet in zijn 
kern 700 ha., geheel bestaande uit 
een fraai, kleinschalig landschap 
met talloze afwisselingen tussen 
akkertjes, weilandjes, houtwallen 
en bospercelen. Gezien de ligging 
van het landgoed ten opzichte 
van de IJssel zorgt ervoor dat het 
in botanisch opzicht bijzonder 
rijk is. Zo kent het mooie groei-
plekken met bosanemoon. Ook 
andere, vaak bijzondere, planten 
komen er voor. Centraal door het 
landgoed stroomt de Hackfortse 
beek, die, dankzij baron Arend 
von Westerholt, zijn natuurlijke 
loop nog heeft behouden en een 
absoluut landschappelijk hoogte-
punt vormt. Vlakbij het kasteel 
staat nog een waterradmolen, ook 
al een fraai geheel. Natuurlijk zal 
de ervaren natuurgids de bezoe-
kers begeleiden en veel vertellen, 
zowel over de historie als over de 
natuurhistorie van het landgoed. 
Deze wandeling zal langer zijn dan 
gebruikelijk. 
Wie mee wil dient op genoemde 
datum om 14.00 uur aanwezig te 
zijn bij de parkeerplaats van het 
landgoed langs de Baakseweg. 
Voor nadere info: Job Teeuwen, 
0575 - 43 11 98 (na 18.00 uur).

Wereld 
natuur 
fonds
Vorden - Zondagmiddag  17 
april a.s. verzorgt het Wereld 
Natuur Fonds weer een van 
haar bekende natuurwande-
lingen. Ditmaal gaan ze naar 
een bijzonder mooi landgoed, 
waar ze al enkele jaren niet 
meer geweest zijn.



Het behalen van het kampioenschap 
is een zeer goede prestatie omdat vier 
van de vijf teamleden nog niet zo lang 
badminton spelen en dit jaar voor het 

eerst competitie speelden. Het team 
nam deel in de klasse onder 13 jaar. 
Op onderstaande foto ziet u het team 
dat bestaat uit Bas de Ronde, Tamar 

Nijhuis, Vera Nijenhuis, Michael Be-
rentsen en Marthijn Beeftink. 

Komende zaterdag komt het team in 
Doesburg uit in de teamkampioen-
schappen van regio Oost van de Bad-
mintonbond.

Jeugdteam 4 Flash kampioen

Vorden - Na de kampioenschappen van het tweede seniorenteam en 
jeugdteam 1 kon het vierde jeugdteam van badmintonvereniging 
Flash Vorden ook als kampioen gehuldigd worden.

Bonne Route is een dialect- muziek-
groep opgericht in het voorjaar van 
2005. Zij spelen ‘Mooie liedjes op zien 
Achterhoeks’ onze eigen streektaal 
waarin vooral de Achterhoekse leef-
stijl- en ‘gemuudelukheid’ centraal 
staat. Aanvankelijk bestond het re-
pertoire van de groep uit volksmuziek 
uit allerlei landen en hier komt dan 
ook de naam Bonne Route vandaan 
‘Goeie reis’. Maar zoals met elke reis 
kom je op een gegeven moment ook 
weer thuis, thuis in de Achterhoek 

waar onze ‘roots’ liggen. In de afge-
lopen jaren is er langzamerhand een 
eigenstijl ontstaan, een muziekstijl  
waarin humor - het verleden - het 
heden - ontspanning en vrolijkheid 
terug te vinden is. De liedjes die ze 
spelen komen grotendeels uit ‘eigen 
keuken’ en de bijzondere combinaties 
van de verschillende instrumenten 
maken het tot een zéér ‘smaakvolle’ 
en verrassende muzikale belevenis. 
De optredens van Bonne Route ko-
men het beste tot z’n recht voor een 

luisterend publiek dat het dialect een 
warm hart toedraagt.

BONNE ROUTE BESTAAT UIT: 
Hans Westerveld, Inge te Boekhorst, 
Wim Smit en Stef Geurtzen. Zij spe-
len uitsluitend op akoestische in-
strumenten zoals gitaar, banjo, cello, 
akoestische basgitaar, viool, accorde-
on en mondharmonica. 

KAARTEN
De voorstelling  van Bonne Route be-
gint op zaterdag 23 april om 20:00 
uur Toegangskaarten zijn vanaf 11 
april te verkrijgen bij het Dorpscen-
trum in Vorden. Voor niet leden kos-
ten ze € 5,--. Leden van de Oranjever-
eniging kunnen op vertoon van hun 
lidmaatschapskaart 2 toegangskaar-
ten afhalen.

23 april, Oranjeavond met “Bonne Route”

Vorden - Het vinden van  een passende activiteit voor de traditionele 
Oranjeavond is over het algemeen al een redelijke puzzel. Die was dit 
jaar al vrij snel opgelost. Met “Bonne Route” is een perfecte invulling 
van deze avond gevonden. Een zowaar nog groter probleem was het vin-
den van een datum. Uiteindelijk is gekozen voor  zaterdag 23 april. Op 
deze avond zal in de zaal van het Dorpscentrum in Vorden  het muzi-
kale dialectprogramma van deze talentvolle groep worden uitgevoerd.

Hier liggen 1394 soldaten begraven, 
waarvan 1355 Canadezen. Van elke 
soldaat heeft hij een foto, naam en 
persoonlijke gegevens opgezocht. Per 
1 juli 2011 wordt er een informatie-
centrum geopend, waar filmpjes en 
alle gegevens van elk graf kunnen 
worden bekeken. Op kerstavond 
wordt op elk graf door Holtense kin-
deren een kaars geplaatst, welke 24 

uur brandt, dit is een indrukwek-
kend gezicht.

De heer van ‘t Holt kon ons vele ver-
halen vertellen over de veteranen die
elk jaar weer naar Holten komen. 
Aan het eind van de middag kreeg
iedereen een knoopsgatspeld met 
daarop het rode esdoornblad welke
symbool staat voor Canada. Bij offici-
ele herdenkingen worden altijd klap-
rozen uit een vliegtuig gestrooid en
de kransen, die gelegd worden, bevat-
ten ook altijd klaprozen. 

Het was een leerzame middag. De
volgende bijeenkomst is op 21 april
om 14.15 uur in het Stampertje.

Bejaardenkring
Vorden - Donderdagmiddag heeft 
de bejaardenkring bezoek gehad 
van de Holtense stichting “Welco-
me Again Veterans”. De heer van 
‘t Holt sprak namens de stichting 
en liet ons vele dia’s zien van het 
Canadese kerkhof in Holten.

In en buiten Nederland bekend door 
zijn deelname aan en optreden als ju-
rylid bij nationale en internationale 
kampioenschappen, hoofddesigner 
van nationale en internationale beur-
zen en tentoonstellingen. 

Kortom een energieke man met pas-
sie voor bloemen en planten, met vele 
prijzen op zijn naam. Inmiddels is Jan 
op zeer veel plaatsen van de wereld 
werkzaam geweest, maar de Ach-

terhoek blijft nog altijd hoog in het
vaandel staan. De expositie Plantaar-
dige Objekten is dan ook het resultaat
van diverse opgedane ervaringen in 
het buitenland. Zijn organische com-
binaties zijn altijd verrassend en zijn
nu tentoongesteld in de ABN-AMRO 
bank te Vorden van 15 april t/m 15 
mei 2011. Jan Aartsen Studio Organic
Move Het Hoge 3 7251 XT Vorden T:
0575-556217 E:organicmove@hetnet.
nl W: www.janaartsen.nl

Expositie Plantaardige 
Objecten Jan Aartsen

Vordenaar Jan Aartsen (1951 Lochem) is freelance floral arrangeur/
designer en werkt sinds 1996 onder de naam Organic Move. Jan is in
Zutphen vooral bekend van Bloembinderij Jan Aartsen (1971-1996).

Hij gaf de voorzittershamer over aan
Hans Hulleman. Piet ontving uit han-
den van regiosecretaresse Ali Bink
een insigne met oorkonde, voor tien
jaar trouw dienst.

De Zonnebloem

Vorden - De Zonnebloem, afde-
ling Vorden heeft afgelopen week 
afscheid genomen van voorzitter 
Piet de Vries.



Waren- 
en vrijmarkt

17 april17 april

Sponsoren: 
Hotel Restaurant Leemreis, Eetcafé & Partycentrum 
Langeler, Heyerman dé Bakker, Y-sign reclame.

Subsponsor: 
Albert Heijn Wansink BV, Goma BV, Grand Café 
De Egelantier, Prowonen, Meubel- Tapijthuis De 
Spannevogel VOF, Brugman Muziek BV, Lubron 
Technisch Intermediair BV.

Vrienden van het Hengels Dweilfestival:
Administratiekantoor De Wending, Apotheek 
Hengelo (Gld), Autobedrijf H. Sloot, Bakkerij Sloot, 
Bloemisterij Van Nature, BMS rc Tuning, Bosman 
Groenspecialist, Jan Bosman Klimmaterialen, Café-Bar 
De Zwaan, Chinees Indisch Restaurant “De Chinese 
Muur”, Eugelink Zonwering, Focus Fashion, F.U.N.23, 
Gotink Installatie/Sanitiem, Harmsen Vakschilder, 
HEMA Hengelo (Gld), Hermans Schoenmode, 
Juwelier-Opticiën Köhler-Wissink, Kapsalon De 
Barbier, Keizon Zonwering, Langeler Mode, Memelink 
& Bergervoet BV, Onstenk Meubelen, Onstenk Rieten 
Daken, Rabobank, Roozegaarde Sport & Mode, 
Schoonmaakbedrijf Van Bentum, Schröder Mode, De 
Drievetol speelgoed en babykleding, Welkoop.



Koopzondag 17 april 2011

Het is bijna zover: Het vierde 
Hengels Dweilfestival.

Op zondag 17 april van 13.00 
tot ± 17.00 uur zullen op vier 
podia 14 dweilorkesten optre-
den. In de Spalstraat bij Hotel 
Restaurant Leemreis, het 
Heyermanpodium in de kerk-
straat en bij “Partycentrum 
Langeler” zijn een podia aan-
wezig. Het hoofdpodium staat 
op het pleintje van Expert- en 
Enorm Arendsen. 
De veertien dweilorkesten zijn 
dit jaar niet onderverdeeld, 
maar 1 grote wedstrijd is het 
geworden. In deze wedstrijd zal 
gestreden worden om vijf geld-
prijzen.

WAREN- EN VRIJMARKT IN DE 
SPALSTRAAT
Dit is een warenmarkt, waar 
van alles te koop zal zijn. 

Voor de vrijmarkt kan men 
zich opgeven bij: Partycentrum 

Langeler (0575-461212) of bij A. 
van Ommeren (0575-460454). 
Ook voor de kinderen is er een 
attractie aanwezig.

De orkesten zullen door 4 
juryleden beoordeeld worden:
-  Emile Laarveld uit Groenlo,
-  Edwin de Kinkelaar uit Loil,
-  Henk-Jan Heijnen uit  

Winterswijk,
-  Cees Coenen uit Haaksbergen

Bij de beoordeling van de 
wedstrijdklasse zal gelet gaan 
worden op:
Muzikaliteit: Zuiverheid; 
Techniek; Dynamiek; Ritmiek
Repertoirekeuze: 
Originaliteit; Kwaliteit van 
uitvoering; Uitvoering van 
repertoire
Samenspel/uitvoering: 
Harmonie en klankkleur; 
Bandsamenstelling en uitvoering; 
Publieksuitvoering
We zullen een klein beetje aan-
geven wat de dagindeling zal 

gaan worden. De orkesten zul-
len tussen 11.30 en 12.00 uur 
aankomen bij De Hietmaat aan 
de Zelhemseweg. Vandaar zul-
len ze om 12.15 uur, volgens de 
kortste route, naar het hoofd-
podium gaan. Om 12.45 uur zal 
de opening zijn bij het hoofd-
podium en dan zal om 13.00 
uur op elk podium een orkest 
beginnen met een optreden. Elk 
orkest heeft deze middag dan 
ook vier optredens, dwz op elk 
podium één maal. Dus U hoeft 
bij één podium helemaal niets te 
missen. De Finale en prijsuitrei-
king zal zijn om ongeveer 17.00 
uur op het Hoofdpodium. Na de 
prijsuitreiking zal de nummer 
2 nog een paar nummers spe-
len. Daarna is de beurt aan de 
winnaar om nog eens te laten 
horen waarom zij gewonnen 
hebben. Helaas na dit optreden 
is het Hengels Dweilfestival 2011 
dan ook afgelopen. Op onze 
site staat ook nog het een en 
ander, waaronder het dweil-

schema. Dit dweilschema geeft 
aan welk orkest waar op welk 
podium moet spelen, zodat U 
uw gewenste orkest kan blij-
ven volgen.

www.hengelsdweilfestival.nl

Wij hopen dat de weergoden goed 
met ons allen gezind zijn, zodat het 
een spetterende en zeer geslaagde 
dag mag gaan worden. En dat 

iedereen het voor herhaling vat-
baar vind, zodat we daardoor vol-
gend jaar weer kunnen zeggen dat 
er weer een Hengels Dweilfestival 
zal gehouden worden. Komt allen 
op zondag 17 april naar Hengelo 
(Gld) om niets te missen van dit 
muziekspektakel.

Hieronder volgt nog het dweil-
schema en welk orkest welk 
nummer heeft.

www.toontjeongeregeld.nl

www.pretband.nl

www.deurdweilers.nl

www.valseloch.nl

De Royal Wind Band

Windkracht 11

MP3

Valse Loch

De Amerbloazers

De Opbloasband

H.O.B.

De pleardöpkes

Alarmfase 3

De Blaasbalgen

Toontje Ongeregeld

De Klippeleaters

De Onbekend Band

“Er zit muziek in Hengel” Het vierde Hengels Dweilfestival op zondag 17 april 2011

WIE DOEN ER DIT JAAR MEE?

Orkest Naam Orkest Plaats
Dweilorkest De Klippeleaters Nuenen
Dweilorkest Toontje Ongeregeld  Winterswijk
Feestkapel De Blaasbalgen   Leidschendam
Dweilorkest De Pleardöpkes   Geesteren
Dweilorkest Alarmfase 3 Bemmel
Dweilorkest Valse Loch   Beltrum
Pretband H.O.B Brummen
Dweilorkest De Deurdweilers   Angeren
Dweilorkest De Opblaosband   Silvolde
Feestband De Amerblaozers   Amersfoort
Dweilorkest MP3   Arnhem
Dweilorkest De Royal Wind Band  Hengelo (Gld)
Dweilorkest Windkracht 11 Groenlo Groenlo
Dweilorkest (De) Onbekend Band   Apeldoorn e.o.

www.hengelsdweilfestival.nl
DWEILSCHEMA:

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

25
euro

korting
Op alle zomerjassen, 
leer en Blazers!

(bovenstaande kortingen zijn geldig van 11 tm 17 april 2011)

10
Op alle broeken!

euro korting

Modische, stijlvolle 
             en comfortabele

ZOMERCOATS
Op onze vernieuwde en uitgebreide 1e etage!
Met leuke accessoires; shawls, riemen, kettingen en tassen.

Kijk eens op www.top10speelgoed.nl

Zakken vullen bij welkoop. 
 

KOOPZONDAG 17 APRIL 
VAN 12.00 TOT 17.00 

 

15% KORTING  
OP AL U AANKOPEN* 

 
*vraag in de winkel naar de voorwaarden 

De Dunsborg Ruitersport
ruitersport - paardendekenwasserij - borduurstudio

HKM-store by De Dunsborg Ruitersport

Spalstraat 32, 7255 AC Hengelo Gld. Tel (0575) 465 301

www.dedunsborg.nl

van 12.00 tot 17.00 tijdens de dweildag

Zondag 17 april zijn wij 

O P E N

®
filiaal HENGELO

Wij zijn op zondag 17 april 
ook geopend van 12.00-17.00 

uur in Hengelo (Gld.)
www.focusfashion.nl

Wij zijn ook 17 april 
geopend.

Spalstraat 10, 0575-463763, bakkerij@heijermanhengelo.nl

Tegen inlevering van deze advertentie

ALLEEN OP ZONDAG 17 APRIL:

25% KORTING
Op het totale assortiment

✃

Wij zijn ook 17 april geopend.

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 15, 12 april 2011

Elk jaar rond Koninginnedag worden 
tijdens feestelijke gelegenheden ko-
ninklijke onderscheidingen uitge-
reikt (de zogenaamde Lintjesregen). 
Ook in onze gemeente zal dat dit jaar 
weer het geval zijn. Inwoners krijgen 
een koninklijke onderscheiding, om-
dat zij een bijzondere prestatie heb-
ben geleverd, of zich op bijzondere 
wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de samenleving. Mensen op wie 
we trots kunnen zijn! Vaak gaat het 
om personen die zich lange tijd, 
veelal vrijwillig, inzetten voor ver-
enigingen of maatschappelijke orga-
nisaties.

Wilt u iemand voor een koninklijke 
onderscheiding in aanmerking laten 
komen? Neem dan contact op met 
het bestuurs- en directiesecretariaat 
van onze gemeente, via tel. (0575) 75 
03 84/83. Zij geven in grote lijnen aan 
of de verdiensten bijzonder genoeg 
zijn voor een koninklijke onderschei-

ding. Ook wordt de procedure met u 
doorgelopen. U kunt hiervoor ook kij-
ken www.lintjes.nl. 

Dien de aanvraag op tijd in
Omdat diverse personen en instan-
ties de aanvragen toetsen en daar-
over adviseren, neemt het hele tra-

ject veel tijd in beslag. Om de aanvra-
gen voor Lintjesregen 2012 op tijd te 
kunnen verwerken, is het noodzake-
lijk dat u de aanvraag uiterlijk 1 juni 
2011 bij de gemeente indient! Als u 
een aanvraag wilt indienen voor een 
uitreiking tijdens een andere gele-
genheid dan Koninginnedag (bijvoor-

beeld een afscheid of jubileum), dan 
moet u de aanvraag minimaal zes 
maanden van tevoren indienen.

Op donderdag 28 april a.s. organi-
seren we voor de 3e keer een in-
formele bijeenkomst voor alle 
ere-burgers van gemeente en in-
woners die ooit een koninklijke 
onderscheiding hebben ontvan-
gen.

In 2007 was de eerste bijeen-
komst en op veler verzoek herha-
len we dit om het jaar. De uitnodi-
gingen voor dit jaar zijn inmiddels 
verstuurd. Mocht u in het bezit 
zijn van een koninklijke onder-
scheiding en hebt u onverhoopt 
geen uitnodiging ontvangen, ter-
wijl u wel in Bronckhorst woont. 
Ook u bent van harte welkom op 
de 28e! U kunt zich opgeven bij de 
gemeente, via tel. (0575) 75 03 83. 
We begroeten u graag.

Kent u iemand die een lintje verdient?

Samen met alle gemeenten in de 
Achterhoek werken we aan de be-
strijding van de eikenprocessierups. 
Door de gezamenlijke aanpak kunnen 
we efficiënter bestrijden en voorlich-
ten. De acht gemeenten willen met 
name de overlast van de processie-
rups tegen gaan en niet het bestrijden 
van het beestje op zich. Uitgangspunt 
is de landelijke ‘Leidraad beheersing 
eikenprocessierups’. Deze is in te 
zien op de website van het Ministerie 
van landbouw, natuur en voedsel-
kwaliteit: www.minlnv.nl.

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve 
van een nachtvlinder. Het is een be-
haarde rups die in de maanden mei 
t/m september overlast kan veroor-
zaken. Ze leven in groepen bijeen en 
maken op de stammen of dikkere 
takken van eikenbomen spinselnes-
ten. Vanuit hun nesten gaan de rup-
sen ‘s nachts groepsgewijs (in pro-
cessie) op zoek naar voedsel (eiken-
bladen). U herkent de eikenproces-
sierups aan zijn sterke beharing.
Besmette eikenbomen herkent u aan 
de specifieke nesten: dichte spinsels 
met vervellinghuidjes, uitwerpselen 
en brandharen.

De overlast
De brandharen van de eikenproces-
sierups zijn de veroorzakers van 
overlast. Nadat iemand in contact is 
geweest met de brandharen kunnen 
gezondheidsklachten ontstaan. Ook 
mensen die in de nabijheid van de be-
smette bomen komen, kunnen hinder 
ondervinden omdat de brandharen 
zich ook door de lucht verspreiden. 
De reacties kunnen van persoon tot 
persoon verschillen. De huidirritaties 
die binnen acht uur optreden zijn 
rood en pijnlijk en gaan gepaard met 
hevige jeuk die tot twee weken kan 
aanhouden. Als de brandharen in de 
ogen komen, kan binnen enkele uren 
een rode, pijnlijke en jeukende zwel-
ling en irritatie optreden. Inademing 
van de brandharen kan leiden tot irri-
taties en ontstekingen van het slijm-
vlies van de neus, keel en luchtwe-

gen. Klachten verdwijnen over het
algemeen binnen twee weken. Een 
zachte crème met menthol kan ver-
lichting geven. Neem bij ernstige 
klachten contact op met uw huisarts.

Voorkom overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen door 
ieder contact met rupsen en resten 
ervan, zoals vrijgekomen brandharen 
en lege nesten, te vermijden. Zorg bij 
bezoek aan (natuur-)gebieden waar 
de rupsen voorkomen voor een goede 
bedekking van de hals, armen en be-
nen en ga niet op de grond zitten. Ga 
na aanraking van de rupsen of haren 
niet krabben of wrijven, maar was of 
spoel de huid met water.

Preventief bestrijden
Sinds een paar jaar bestrijden wij de 
rups preventief. Dit doen we door
eiken in het buitengebied te bespui-
ten met een biologisch middel. Wij 
spuiten op basis van een inventarisa-
tie van de meldingen van de afgelo-
pen jaren. Alleen eiken langs wegen 
waarvan meldingen bekend zijn wor-
den preventief gespoten. We spuiten 
niet preventief in en langs bossen. 
Ook particuliere bomen worden niet 
bestreden. In 2010 zijn we gestart 
met een proef met bestrijding van de 
rups met natuurlijke vijanden. Hierbij 
wordt een microscopisch klein aaltje 
(nematode) in de boom gespoten. Dit 
jaar gaan we met deze proef verder. 
Op een aantal locaties binnen de
bebouwde kom waar veel mensen 
komen, bespuiten we bomen met
deze aaltjes.

Het spuiten gebeurt in de eerste we-
ken van mei, vlak nadat de bladvor-
ming van de eikenbomen is begon-
nen. In verband met de verneveling 
van het (biologische) bestrijdingsmid-
del en de mogelijke verwaaiing van 
brandharen van de rups is het aan te 
raden niet in de spuitnevel te komen 
en dieren 15 meter uit de buurt te 
houden van de spuitactiviteiten. 

Gewijzigde werkwijze bestrijding 
nesten
Wij kunnen, ondanks de preventieve 
bestrijding, niet voorkomen dat in het 
buitengebied nesten ontstaan. Deze 
nesten veroorzaken overlast. De ge-
meente bestrijdt nesten in de open-
bare ruimte binnen de bebouwde 
kom, een zone van 500 meter rondom 
de kernen en locaties waar veel men-
sen komen, zoals openbare sport-
complexen en zwembaden. Deze 
werkwijze sluit aan bij die van de
andere gemeenten in de Achterhoek.

Meer informatie
Vanaf 15 april a.s. kunt u bij de pu-
blieksbalie van het gemeentehuis de 
wegenkaart inzien waarop is aange-
geven waar preventief gespoten 
wordt. U vindt de kaart en de wegen-
lijst dan ook op www.bronckhorst.nl.

Meldingen
Ziet u processierupsen in uw buurt 
dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente, via tel. (0575) 75 02 50 of 
een melding doen via onze website 
(ga naar Infobalie → Snel naar →
Melding woon- en leefomgeving.

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

www.cjgbronckhorst.nl

Op www.cjgbronckhorst.nl vindt u 
alles wat u wilt weten over het op-
voeden en opgroeien van kinderen. 
Elke maand komt er een nieuws-
brief uit met nieuws, informatie en 
cursussen over kleine en grote 
kinderen: van zwangerschap tot 
jong volwassene. Op 14 april a.s. 
komt de volgende nieuwsbrief uit 
met daarin onder andere: vraag
uit de praktijk: ‘Heeft mijn dochter 
soms een eetprobleem’, een the-
mabrief over de kinderfysiothera-
peut en voor pubers een chill-kuur 
tegen faalangst. 

Mis hem niet en meld u aan voor 
de CJG nieuwsbrief via:
www.cjgbronckhorst.nl of mail 
naar info@bronckhorst.nl o.v.v. 
Nieuwsbrief.

Nieuwe nieuwsbrief 
over opgroeien en 
opvoeden van
kinderen
Voor ouders en opvoeders



Gemeentelijke zwembaden gaan weer open

Binnenkort gaan de gemeentelijke zwembaden in Hengelo, 
Hummelo en Steenderen open. Het zonnetje schijnt alweer re-
gelmatig en de temperatuur loopt langzaam op. Het kan bijna 
niet anders of het gaat kriebelen bij u of de kinderen. U heeft 
vast zin in een frisse duik in ons helderblauwe water. Lees hier 
wat u de komende maanden op onze zwembaden kunt vinden.

Baden
Wij begroeten u binnenkort graag in een van de openluchtbaden 
in Bronckhorst! Het Burg. Kruijffbad in Steenderen opent op 17 
april haar poort, het Elderink in Hengelo en het Hessenbad in 
Hoog-Keppel doen dat op 25 april. Met een zwemabonnement 
heeft u toegang tot alle gemeentelijke openluchtzwembaden en 
zwembad In de Dennen in Vorden.  

Het Elderink in Hengelo (Gld)

• Peuterbad, maximale diepte 40 cm, met spuitbeest en reuzen-
paddestoel

• Ondiep bad met bruisbank, spuitslang en kanon, diepte 40 tot 
140 cm

• Wedstrijdbad met 1m en 3m springplanken, diepte 1.80 tot 
3.80 meter

• Zonneweide met beachvolleybalveld, grote zandbak en ver-
schillende speeltoestellen.

• Overdekte en verwarmde kleedkamers, warme douches en af-
sluitbare kluisjes

• Overdekte restorette
• Groot terras
• Tafeltennis, reuzendamspel, mens-erger-je-niet en overdekt 

tafelvoetbalspel
• Zwem-ABC, zwemvaardigheid, snorkelen, synchroonzwem-

men, survival, plankspringen en balvaardigheid

Burg. Kruijffbad in Steenderen

• Watertemperatuur minimaal 28C˚
• Kleuterbad
• Ondiep bad
• Diep bad
• Ligweiden
• Speeltoestellen
• Sportfaciliteiten (tafeltennis, volleybal- en voetbalveldjes)
• Springkussen
• Kleedkamers
• Kiosk
• Ligbedden en parasols
• Zwemlessen

Hessenbad in Hoog-Keppel

• Rond kleuter- en peuterbad, diepte 10 tot 40 cm
• Ondiep bad met grote glijbaan, diepte 40 tot 90 cm
• Wedstrijdbad, diepte 1.10 tot 2.10 meter
• Ligweiden
• Speeltoestellen
• Sportactiviteiten (volleybal, basketbal en voetbal)
• Kleedkamers
• Kiosk
• Zwem-ABC, snorkelen, survival, aqua-jogging en aqua-fit

Openingstijden
Burg. Kruijffbad
Prins Bernhardlaan 3
Steenderen
tel. (0575) 75 05 83
maandag gesloten m.u.v. 6 weken zomervakantie:
  dan open van 13.00 - 20.00 u 
dinsdag    9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
woensdag    9.00 - 17.00 u
donderdag    9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
vrijdag    9.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Hessenbad
Monumentenweg 32
Hoog-Keppel
tel. (0575) 75 05 82
maandag 13.00 - 17.00 u
dinsdag    7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.30 u 
woensdag    7.00 - 17.00 u
donderdag    7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.30 u 
vrijdag    7.00 - 17.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Het Elderink
Elderinkweg 1
Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 05 81
maandag 13.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
dinsdag    7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
woensdag    7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
donderdag    7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
vrijdag    7.00 - 17.00 u en 18.30 - 20.00 u
zaterdag 10.00 - 17.00 u
zondag 10.00 - 17.00 u

Tarieven
 Normaal Voorverkoop
Volwassen dagkaart €     4,00
Jeugd dagkaart €     2,50
Avondzwemmen v.a. 18.00 uur €     2,30
Volwassen abonnement €   58,00 €   48,00
Jeugd abonnement €   40,00 €   34,00
Abonnement 65+ €   48,00 €   41,00
Gezinsabonnement € 132,00 € 112,00
Volwassen 10 badenkaart €   36,00
Jeugd 10 badenkaart €   22,50
Zwemleskaart (abonnement verplicht) €   56,00

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

Zwemlessen 
In alle Bronckhorster baden bieden we zwemlessen aan. In ons 
waterrijke Nederland is het natuurlijk erg belangrijk de fijne 
kneepjes van het zwemmen onder de knie te hebben. Deskundige 
zwemonderwijzers leren de zwemvaardigheden aan jong en oud. 
Meerdere keren per week geven zij zwemles. 

Opgave en vooruitbetaling
U kunt uw kind nog opge-
ven voor de zwemlessen! 
De opgave en betaling 
gaat op dezelfde wijze als 
bij de aanvraag van een 
zwemabonnement (o.a. 
voor aanvang). Een abon-
nement is verplicht voor 
het nemen van zwemles. 
Als u uw kind vóór 1 mei 
opgeeft voor de zwemles 
komt u nog in aanmerking voor een zwemabonnement tegen 
voorverkooptarief (geldt ook voor gezinsabonnement). Voor meer
informatie en het aanvragen van zwemlessen kunt u tijdens ope-
ningstijden terecht bij het personeel van het desbetreffende 
zwembad.

Andere bijzondere activiteiten in 2011:
• Zwem4daagse
 Ook dit jaar kunt u in weer meedoen aan de zwem4daagse: op 

Het Elderink van 20 t/m 24 juni 2011, het Burg. Kruijffbad van
 6 t/m 10 juni 2011 en het Hessenbad onder voorbehoud.
 Tijdens deze feestelijke week staan de baden bol van gezellig 

zwemplezier en vele activiteiten. 
• 40 jarig bestaan van het Hessenbad, met o.a. moonlight 

zwemmen, discozwemmen, stormbaan, kleutermiddag met 
clown en buikschuiven 

• Triathlon op Het Elderink, 19 juni 2011
• Waterpolotoernooien voor groep 3 t/m 6, jeugd en senioren 

op Het Elderink

Meer informatie over de diverse activiteiten en data volgt via
publicaties in het Contact en www.bronckhorst.nl.

Onze medewerkers wensen
u veel zwemplezier en

staan graag voor u klaar 
in de baden!

Het wordt vast een heerlijke zomer!



Het speeltoestel op de Dreef is aan 
vervanging toe. Samen met jou willen 
wij hiervoor een nieuw toestel uitzoe-
ken! Kom op woensdag 13 april a.s. 
om 13.30 uur naar de speelplaats, 
dan kiezen we samen een mooi nieuw 
speeltoestel. Tot dan!

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.

Afgelopen weken zijn vijf bijeenkom-
sten geweest, in Hengelo, Hummelo, 
Toldijk, Vorden en Zelhem, waar bij-
na 400 inwoners (en verenigingen) 
hun inbreng en ideeën voor de toe-
komst van Bronckhorst met ons heb-
ben gedeeld. Namens het gemeente-
bestuur heel hartelijk bedankt hier-
voor! Van uw reacties zijn verslagen 
gemaakt die u vanaf eind deze week 
kunt inzien op onze website, via het 
item ‘Werken aan de toekomst’ op 
onze homepage. De aanwezigen
tijdens de avonden die hun e-mail-
adres hebben doorgegeven, krijgen 
het verslag van hun avond op de 
mail.

Veel inwoners hebben zich aange-
meld voor het inwonerpanel dat we 
gaan opstarten via internet. U hoort 
hierover binnenkort van ons. Wie 
zich voor dit panel heeft aangemeld 
krijgt tijdens traject naar een toe-
komstbestendig Bronckhorst dat tot 
in het najaar duurt, een paar keer en-
kele vragen die slechts korte tijd vra-
gen om in te vullen. Alvast onze dank 
dat u zich hiervoor heeft opgegeven.   
 
Ook met maatschappelijke instellin-
gen voeren we inmiddels goede ge-
sprekken over Bronckhorst in de
toekomst.

Inwoners en verenigingen bedankt voor 
uw inbreng en ideeën!

Kinderen van Hengelo

Kies een nieuw speeltoestel voor de Dreef!

De monumentencommissie verga-
dert op 20 april a.s. om 10.30 uur in 
het gemeentehuis. De vergadering is 

openbaar. De agenda voor deze ver-
gadering vindt u op
www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

De daken van de brandweergarages 
in Steenderen, Vorden en Zelhem en 
de sportzalen in Keijenborg, Zelhem 
en Hengelo zijn voorzien van zonne-
panelen. In totaal gaat het om 697 
panelen met een totale oppervlakte 
van 1171 m2. De verwachte op-
brengst is 150.304 kWh per jaar: 
goed voor het electriciteitsverbruik 
van 43 huishoudens. De gemeente-
raad stelde hiervoor geld uit eigen 
middelen beschikbaar en vanuit het 
rijk ontvangt de gemeente subsidie 
voor duurzame energieopwekking.
Net als bij ons duurzame gemeente-
huis wekken de zonnepanelen op 
daken van deze zes gebouwen een 
deel van de benodigde energie zelf 
op. Op momenten dat de panelen 
meer energie opwekken dan nodig 
is, wordt de energie teruggeleverd 
aan het net. Om de hoeveelheid op-
gewekte stroom te meten, worden 
aparte meters in de gebouwen ge-
plaatst. Nog twee gebouwen komen 

in aanmerking voor plaatsing van 
zonnepanelen. Dit zijn het Hessen-
bad in Hoog-Keppel en sporthal Het 
Jebbink in Vorden. Voor de zomer is 
dit project klaar.
Het plaatsen van de zonnepanelen 
sluit goed aan bij ons klimaatbeleid 
en past ook binnen het akkoord van 
Groenlo dat wij ondersteunen. Dit 
akkoord streeft naar een CO2 re-
ductie van 50% in de Achterhoek. 
Het akkoord van Groenlo streeft er-
naar dat overheden, ondernemers, 
organisaties en inwoners zich sa-
men inspannen om deze ambities te 
halen. Met de zonnepanelen zetten 
wij als gemeente een stap in de
goede richting om de gemaakte
klimaatafspraken te realiseren.

Zes gemeentelijke gebouwen voorzien 
van zonnepanelen

Het is lente en u heeft vast zin om 
weer geregeld ‘de paden op en de la-
nen in te gaan’. Wandelen is ontspan-
nend en goed voor de gezondheid. 
Het is goed om te weten dat in bos-
sen, duinen, heidegebieden, beschut-
te weilanden, parken en tuinen in het 
hele land teken voorkomen. Teken le-
ven van het bloed van mensen en die-
ren. De kleine beestjes, die er vooral 
van maart t/m oktober zijn, kunnen 
de vervelende ziekte van Lyme ver-

oorzaken. Het 
aantal mensen 
met tekenbeten 
in ons land 
neemt de laat-

ste jaren flink toe. Doordat teken zo 
klein zijn (1-3 mm) worden ze gemak-
kelijk over het hoofd gezien. Een te-
kenbeet voel je meestal ook niet. Ze 
zitten het meest op warme, vochtige 
plekken waar ze niet zo snel opval-
len. De liezen, oksels en knieholtes 
bijvoorbeeld. Bekijk die plekken na 
een wandeling. U kunt een teek met 
een pincet of speciale tekentang ver-
wijderen. 
Voor meer informatie over teken,
het verwijderen en het herkennen 
van symptomen die op de ziekte van 
Lyme kunnen wijzen zie
www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Zorg en welzijn → Actuele gezond-
heidsinformatie
of www.ggdgelre-ijssel.nl.

Teek, pak ‘m beet

Afval scheiden vinden we thuis in-
middels heel normaal. Binnen organi-
saties is het echter nog lang niet altijd 
een vanzelfsprekendheid. Hoe is dat 
bijvoorbeeld bij uw vereniging, sport-
club of school? Is daar ook nog wel 
iets te verbeteren? Bedenk dan nu als 
organisatie een leuke actie om slim-
mer met afval om te gaan en maak 
kans op de Afvalvrij Award 2011! 

Meedoen is eenvoudig
Alle acties die bijdragen aan afval-
preventie of het beter scheiden van 
afval zijn welkom, het mag groot, 
klein, serieus of juist ludiek zijn. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om het afval 
na de lunch beter te scheiden, minder 
te printen of meer scheidingsmoge-
lijkheden te bieden voor klanten, 
leerlingen of bezoekers. Ga naar 
www.afvalvrij.nl om uw organisatie 
aan te melden. U vindt hier ook tal 

van tips, posters en banners die u 
gratis kunt downloaden. 

Breng uw organisatie voor het voet-
licht
U kunt uw actie tot 10 oktober 2011 
insturen. Daarna beoordeelt de jury 
onder leiding van de wethouder van 
milieu, André Baars, de inzendingen. 
Ook laten inwoners hun stem horen 
door te stemmen voor de publieks-
prijs van de regio. Kortom; door mee 
te doen komt uw organisatie bij veel 
mensen positief onder de aandacht. 

Wie kan meedoen
De Afvalvrij Award is een initiatief van 
Berkel Milieu in samenwerking met 
onze gemeente en is bedoeld voor or-
ganisaties met een maatschappelijk 
doel en/of gemeentelijke binding zo-
als scholen, (sport)verenigingen, wo-
ningcorporaties, kringloopbedrijven, 

kinderboerderijen, zwembaden, cul-
turele instellingen, evenementenor-
ganisaties en toerisme. Deze organi-
saties ontvingen in maart ook per 
post een uitnodiging om mee te doen. 
Doen!

Wint uw sportclub of school de Afvalvrij 
Award 2011?

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de seizoensbrochure van 

schouwburg Amphion, 17 t/m 22 mei 2011, schouwburg Amphion
• Halle, zaal Nijhof en sportcomplex De Meisterkamp, school- en volksfeest met kinder- en volks-

spelen, vogelschieten, optocht, lunapark en toneel- en dansavonden, 29 en 30 juni van 18.30 tot 
24.00 uur, 1 juli van 14.00 tot 24.00 uur en 2 juli van 10.00 tot 24.00 uur, diverse tijdelijke ver-
keersmaatregelen, 27 juni t/m 4 juli 2011, stichting school- en volksfeest Halle 

• Hengelo (Gld), Zelhem en Wichmond, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de 
seizoensbrochure van theater Hanzehof, 10 t/m 24 juni 2011, Driehoek buitenreclame Benelux BV

• Vorden, afsluiten Oude Zutphenseweg, tussen Hamelandweg en Wildenborchseweg, en instellen 
stopverbod op de Hamelandweg, gedeelte Oude Zutphenseweg en Enzerinckweg, i.v.m. jeugd-
voetbaltoernooi, 13 t/m 15 augustus 2011, voetbalvereniging Vorden

• Vorden, Marktplein en Dorpsstraat, Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi, ontheffing art. 35 Drank- 
en Horecawet, 12 augustus van 17.30 tot 23.00 uur afsluiting Marktplein, gedeelte Kerkstraat en 
Dorpsstraat, 12 augustus van 12.00 tot 23.00 uur, sportpark v.v. Vorden aan de Oude Zutphense-
weg, Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi, 13 en 14 augustus van 08.00 tot 17.00 uur, ophangen 
spandoeken voor het promoten jeugdvoetbaltoernooi, 8 juli tot 15 augustus 2011, stichting Vrien-
den van Vorden

• Vorden, Lindesche Molen, molenfair met standhouders, verkoop loten 23 juli 2011 van 09.00 tot 

Aanvragen

17.00 uur, instellen van een stop-/parkeerverbod en instellen van een maximumsnelheid van
 30 km/u tussen de percelen Lindeseweg 23 en Lindeseweg 24, stichting De Lindesche Molen

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 18 maart 2011:
• Zelhem, Thorbeckestraat 47, kappen berk 
Ontvangen op 24 maart 2011: 
• Baak, Vordenseweg 4, bouwen bedrijfswoning 
Ontvangen op 31 maart 2011: 
• Vorden, de Bongerd 26, bouwen dakkapel
Ontvangen op 1 apil 2011:
• Hummelo, Stokhorsterweg 6, verwijderen coniferen
• Vorden, Baakseweg 5, aanleggen amfibieënpoel
• Vorden, Oude Borculoseweg nabij nummer 1 vellen beuk (zie verleende vergunningen)
Ontvangen op 3 april 2011:
• Halle, Dwarsdijk 3, bouwen tuinhuis
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 45, bouwen theehuis
Ontvangen op 4 april 2011: 
• Vorden, de Leuke 6 en 8, bouwen hooiberg en kapschuur 
• Vorden, Molenweg 20 en 28, verbreden inritten
• Vorden, Nieuwstad 18A, verwijderen asbest uit woning
• Zelhem, Ambachtsweg 18, wijzigen emissiepunt lasrook
Ontvangen op 5 april 2011: 



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Laag-Keppel, Dorpsstraat LK 43, kappen beuk
• Vorden, Kapelweg 10, slopen dak veeschuur
Ontvangen op 6 april 2011: 
• Vorden, Riethuisweg 1, aanleggen hagen
Ontvangen op 7 april 2011: 
• Keijenborg, Jebbinkweg 1A, bouwen garage/berging

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Zelhem, Halseweg 36, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Terborgseweg 3, tijdelijk bewonen schuur/garage 

De stukken liggen van 14 april t/m 25 mei 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 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
belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 1 april 2011:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 44, traditionele broodlevering, 2 juni 2011 van 13.00 tot 16.00 uur, 

stichting historische Broodweging Muldersfluite
Afgegeven op 4 april 2011:
• Velswijk, parkeerterrein hoek Boomgaard/Velswijkweg, standplaats voor de verkoop van vis,
 wekelijks op vrijdagmorgen, vishandel Hengel
Afgegeven op 5 april 2011:
• Hoog-Keppel, volksfeest Keppel en omstreken met optocht, vogelschieten, kinder- en volksspelen 

en een lunapark, 1 september van 21.00 tot 24.00 uur, 2 september van 14.00 tot 24.00 uur en
 3 september 2011 van 09.00 tot 01.00 uur, stichting volksfeest Keppel e.o.
Afgegeven op 6 april 2011:
• Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, Techniekdag Bronckhorst, gebruiksvergunning bestaand
 gebouw, 16 april 2011 van 09.30 tot 16.00 uur, VNO-NCW midden
• Hummelo, café FF naar Steef, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van
 1 januari 2011 t/m 31 december 2013, M. Rexwinkel
• Hummelo, Greffelinkallee 8, viering Koninginnedag, 30 april 2011, oranjevereniging Hummelo en 

Oranje
• Toldijk, jeugdsoos Flophouse aan de Hoogstraat 15, 40 jarig jubileumsfeest, ontheffing art. 35 van 

de Drank- en Horecawet, 23 en 24 september 2011 van 20.00 tot 02.00 uur, stichting Ontmoe-
tingscentrum Toldijk

Afgegeven op 7 april 2011:
• Bronckhorst, rolstoeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobielen, 26, 27 en 28 mei 2011,
 nationale vereniging De Zonnebloem regio IJsselstreek
• Hengelo (Gld), Broekweg 2A, Broek uut fuif, feestavond met live-muziek, tijdelijke gebruiksver-

gunning tent, 16 april 2011 van 21.00 tot 01.00 uur, Broek uut fuif

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 5 april 2011:
• Halle, Marssestraat 8, verbouwen woning en bouwen schuur
 
Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 5 april 2011:
• Vorden, Wientjesvoortseweg 2A t/m 2F, bouwen zes woningen met bijgebouwen
 
Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 1 april 2011: 
• Vorden, Oude Borculoseweg nabij 1. Vellen beuk, in verband met gevaarzetting is de vergunning 

in werking getreden op 2 april 2011
Verzonden op 5 april 2011:
• Steenderen, Kerkhofweg 13, vergroten woning
• Toldijk, Russerweg 15 en 17, veranderen kap van de woningen
• Vierakker, Heerlerweg 6, bouwen werktuigenberging en jongveestal en slopen twee varkensstal-

len en een loods
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, veranderen luchtwasser op nieuwe vleesvarkensstal naar luchtwas-

ser met proefstalstatus

Tijdelijke verkeersmaategelen
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op 25 juni 2011 is de Middenweg, tussen de afslag Vloed
 en de rotonde, van 10.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer, met 

uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hoog-Keppel, tijdens het jaarlijkse volksfeest zijn de Burgemeester Vrijlandweg, Burgemeester 

van Panhuysbrink en de Dubbeltjesweg binnen de bebouwde kom van 2 september 14.00 uur t/m 
3 september 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 
Daarnaast geldt een stopverbod op de Burgemeester van Panhuysbrink van 31 augustus t/m

 5 september 2011 
• Zelhem, tijdens de sportdag voor de Zelhemse basisscholen op 17 mei 2011 van 08.00 tot 16.00 

uur is de Vincent van Goghstraat, van de Halseweg tot aan de sporthal, afgesloten voor alle ver-
keer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt in die periode een stopverbod voor 
deze weg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 

Verleende/geweigerde vergunningen

genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 
Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 4 april 2011:
• Vierakker, IJselweg 13, tijdelijk plaatsen woonunit
Verzonden op 7 april 2011: 
• Vorden, Enkweg 17A, gebruik pand als schoolgebouw
 
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen na de datum van bekendmaking zes weken voor belanghebbenden ter inzage. U 
kunt zich hiervoor tijdens de openingstijden melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

ingebracht tegen de ontwerpvergunning

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo, Winkelskamp Oost’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo, Winkelskamp Oost’ en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 14 april t/m 25 mei 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op 
de uitbreiding van bedrijventerrein Winkelskamp ten oosten van de Zelhemseweg en ten zuiden van 
de Winkelsweg.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00892-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00892-/NL.IMRO.1876.BP00892-ON01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Boldiek 2009’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Boldiek 2009’ en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen van 14 april t/m 25 mei 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de ont-
wikkeling van het multifunctioneel agrarisch landgoed ‘Boldiek’ op de percelen Boldijk 5/5A en 6 in 
het buitengebied van Zelhem. Let op: het betreft hier een tweede aangepast ontwerp. Het horecaon-
derdeel heeft ook daadwerkelijk de bestemming ‘Horeca’ gekregen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00878-ON02. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00878-/NL.IMRO.1876.BP00878-ON02

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op één van bovengenoem-
de ontwerpbestemmingsplannen schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren bren-
gen bij de gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Besluit tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten het volgende object op de gemeentelijke monumentenlijst 
te plaatsen: 
• Vorden, Het Hoge 67 

Besluit tot het gedeeltelijk afvoeren van objecten van de gemeentelijke mo-
numentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten van de gemeentelijke monumenten-
lijst gedeeltelijk af te voeren:
• Vorden, De Leuke 6, voor het afvoeren van de twee hooibergen en de vaaltschuur

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 8 april jl. en liggen van 14 april t/m

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

25 mei 2011 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.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 14 april t/m 25 mei 2011 tijdens de openings-
tijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 10 voor het uitbreiden van het rundveebestand waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Steenderen, Eekstraat 11 en 13, voor het mobiel puinbreken waarop het Besluit mobiel breken 

bouw- en sloopafval milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Aanwijzingsbesluit belastingheffing
B en w van Bronckhorst hebben op 5 april 2011 het aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarder/
betekenaar van 2 februari 2010 geactualiseerd, en dit gewijzigde besluit vastgesteld. 

Dit besluit treedt in werking op 13 april 2011 en u kunt deze tijdens openingstijden inzien bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis of downloaden via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Snel naar → 
Regelgeving → Financiën en economie.

Meldingen Landelijk Register Kinderopvang 
B en w maken bekend dat zij op basis van de Wet Kinderopvang hebben opgenomen in het Landelijk 
Register Kinderopvang:
• Vorden, Kerkstraat 17A, Markant Kinderopvang: buitenschoolse opvang (BSO) de Dorpsschool

Het complete register is te raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor vragen kunt 
u contact met ons opnemen via het centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Gezocht: mannen met plasklachten 
die willen deelnemen aan een klinisch onderzoek naar een nieuwe behandelmethode

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk

Heeft u interesse neem dan contact op met:

Urologie.

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

we zijn o.a. 
dealer van:

info@gerritsmakelaardij.nl
www.gerritsmakelaardij.nl

Raadhuisstraat 9A

7255 BK Hengelo (gld)  

T 0575 465 525

F 0575 463 939

Unieke kans!!
Mooi 3-kamer-appartement in het centrum van het dorp, 
met ruim balkon en berging op de begane grond.
Ideaal appartement voor starters, zeker nu binnen de gemeente 
Bronckhorst tijdelijk een nieuw budget voor startersleningen 
verkrijgbaar is, beschikbaar voor woningen <  170.000,--. 
Neem voor meer informatie contact op.

Hengelo Gld., Schoenmakersplein 28

Vraagprijs:  172.500,- k.k.



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

 

HENGELO (GLD.)                vr.pr.  298.000,-- k.k.
Banninkstraat 3 - Op een zeer royale kavel (1155 m2) in het centrum 
gelegen, een royaal VRIJSTAAND KARAKTERISTIEK WOONHUIS 
met schuren. Indeling: provisiekelder, gang, zitkamer, woonkamer, 
zijentree, eetkamer, werkkamer, douche, toilet, keuken, provisieruimte. 
1e Verd.: overloop met vaste kasten, 4 slaapkamers, berging. 
2e Verd.: zolderberging. Inh. ± 575 m3. Bj. ± 1934. Diepe achtertuin 
op zuidoosten. Stenen schuur: 16 m1 x 6,50 m1.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

IN PRIJS VERLAAGD

ACHTERHOEKZONWERING.NL

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

AUTO REW AUTO VENDERBOSCH BV

WWW.VENDERBOSCH.NL

Dorpsstraat 2-4 Halle
Tel. 0314 - 631513

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

Het bestuur van de afdeling Bronckhorst 
van het Nederlandse Rode Kruis

Nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
welke gehouden wordt op woensdag 20 april 2011 
in De Brink te Zelhem, aanvang 19.30 uur. 

Agenda: 
1. Opening. 
2. Mededelingen voorzitter. 
3. Notulen voorgaande Algemene Leden-
 vergadering van 17 november 2010.
4. Jaarverslag 2010 van de secretaris.
5. Jaarverslag 2010 van de penningmeester.
6. Rooster van aftreden.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

De jaarverslagen liggen 5 dagen voor de vergadering tot 1 dag 
er na ter inzage bij de secretaris: Hessenweg 19 te Hummelo. 

De Sponsorzegelkaarten van Super de Boer Hollak 
kunt u ook voor de afdeling Bronckhorst van het 
Nederlandse Rode Kruis inleveren! 

Voorzitter, dhr. H.H. Lensink
Secretaris, mevr. B.Y.J. Plant-Lindemans 
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DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

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

  

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

Vrijdag 15 april
in het café

2e ronde
Hengelse
Ambassy

Wij zoeken

Leerling 
Stratenmakers

en

Oppermannen

Hemstede 1 - 7021 LT Zelhem
T 06 23211020 E info@schelbv.nl

Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 



Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 15
van 11 t/m 16

april 2011.

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED
Heerlijk vers koken, zo makkelijk als u wilt.



Hyundai is vol goede moed aan het 
jaar 2011 begonnen. Dit jaar staat im-
mers in het teken van diverse nieuwe 
introducties. In de afgelopen maan-
den gingen de nieuwe Hyundai ix20, 
de Hyundai Genesis Coupé en de 
vernieuwde Hyundai i10 de weg op 
en binnenkort worden de Hyundai 
Veloster en de Hyundai i40 gelan-
ceerd. Voorts werkt Hyundai hard 
en vol zelfvertrouwen om het succes 
van de Hyundai ix35, Hyundai i20 en 
Hyundai i30 verder uit te bouwen. 
Hyundai, dat het jaar is begonnen als 
de op drie na grootste autofabrikant 
ter wereld, manifesteert zich steeds 
nadrukkelijker als een van de snelst 
groeiende automerken van dit mo-
ment. Het succes van Hyundai straalt 
natuurlijk vooral op de Hyundai-dea-
lers in Nederland af en in bijzonder 
op Herwers Hyundai. 

SERVICE VAN HOOG NIVEAU
Jos Herwers is dan ook bijzonder trots 

op de Hyundai Excellent Award 2011. 
“Wij zorgen er nauwgezet voor dat 
onze service van hoog niveau is en 
ook blijft. Want een goede relatie met 
de klant is van levensbelang”, vertelt 
Jos Herwers, die zeer blij was met 
het behaalde resultaat en de bijbeho-
rende award. “Alleen door een goede 
band met de klant kun je misverstan-
den voorkomen en daarmee zorg je 
dat hij of zij tevreden de showroom 
verlaat. Het is dus de sleutel tot suc-
ces”. “Bovendien hebben we in onze 
regio een heel goede naam en reputa-
tie”, vervolgt Jos Herwers. “Iedereen 
die Herwers Hyundai kent, weet dat 
klanttevredenheid, een goede service 
en maatwerk onze sterke punten zijn. 
We hebben oog en aandacht voor de 
klant en zijn duidelijk in onze dien-
sten. Hiermee willen wij ook onaange-
name verrassingen voor onze klanten 
voorkomen. De titel Hyundai Excel-
lent Dealer is een teken van waarde-
ring voor ons team. Het betekent dat 

we ons werk op de juiste manier aan-
pakken”, besluit Jos Herwers. Sinds 
april dit jaar is Herwers Hyundai ook 
te vinden in Apeldoorn, aan de Laan 
van de Dierenriem 29. “Ook hier gaan 
we ons richten op klanttevredenheid, 
een goede service en maatwerk.” 

KLANTTEVREDENHEID 
IS ESSENTIEEL
Ieder jaar beloont Hyundai-importeur 
Greenib Car de dealers die zeer goede 
verkoopresultaten behalen en daarbij 
ook goed scoren met hun klantte-
vredenheid met de Excellent Award. 
In principe kan elke Hyundai-dealer 
deze titel behalen. Het bedrijf moet 
daarvoor excelleren in de verkoop van 
auto’s, onderdelen en accessoires. Dit 
echter gecombineerd met hoge scores 
op het gebied van service, klantvrien-
delijkheid en een duidelijke com-
municatie over de bereikbaarheid en 
openingstijden. De praktijk wijst uit 
dat een dealer die goed scoort bij zijn 
klanten ook goede verkoopresultaten 
boekt. Diverse dealers bewijzen dat 
de structurele combinatie van ser-
vice en kwaliteit uiteindelijk leidt tot 
het beste resultaat. De dealers die de 
felbegeerde titel in de wacht hebben 
gesleept, leveren doorlopend goede 
prestaties. Daarmee hebben ze de Ex-
cellent Dealer Award 2011 dubbel en 
dwars verdiend.

Herwers Hyundai Excellent Dealer 2011

Zutphen - Herwers Hyundai heeft de Hyundai Excellent Dealer Award 
2011 in de wacht gesleept. Herwers Hyundai voldoet daarmee aan de 
strenge eisen van dit hoogste kwaliteitsniveau binnen de Hyundai-
organisatie. Herwers Hyundai ontving de prijs deze week uit handen 
van Hans Kwaad, Managing Director van Hyundai-importeur Greenib 
Car B.V. en Sales Director Peter Jorna, tijdens een feestelijke bijeen-
komst in het Italiaanse restaurant Pasta e Basta in Amsterdam. Als 
dank wordt binnenkort een reis aanvaard naar de Italiaanse hoofd-
stad Rome.

Herwers Hyundai is Hyundai Excellent Dealer 2011.

Passage Warnsveld-Buiten
Warnsveld - Op donderdag 14 april a.s. zal Ds. Anneke de Hoop in het
gebouw Triangel de bezoekers meenemen op zoek naar sporen in de
Bijbel en naar de beeldvorming rondom Maria Magdalena door de
geschiedenis heen. De avond begint om 19.45 uur.

De WLC bestaat uit 11 wekelijkse bij-
eenkomst van een uur waarin u leert 
hoe u door gezond te eten en regelma-
tig te bewegen uw gewicht blijvend 
kunt beheersen. Professionele coaches 

staan klaar om de deelnemers te bege-
leiden. Hun doel is om zoveel mogelijk 
mensen te leren op een gezonde ma-
nier gewicht te verliezen maar vooral 
om daarna ook op gewicht te kunnen 

blijven! Elke week wordt 
er gewogen en een aan-
tal keren gemeten, voor 
veel mensen is dat de 
stok achter de deur! Wij 
bieden een compleet af-
slankprogramma aan 
op basis van plantaar-
dige eiwitten en minder 
koolhydraten en calo-
rieën. Recente Europese 
onderzoeken hebben 
uitgewezen dat dit de 
meest effectieve wijze 
is om blijvend gewicht 
te verliezen. Uiteraard 
mag men ook een eigen 
afslankprogramma vol-
gen. Iedere deelnemer 
krijgt een persoonlijke 
coach. Aan het einde 

van de 11 weken worden de procen-
tueel grootste afvallers beloond met 
een prijs. Vorige deelnemers beoor-
deelden de cursus als heel waardevol. 
De bijeenkomsten staan in het teken 
van veel praktische informatie, gezel-
ligheid en gezonde competitie. 
De bijeenkomsten vinden plaats op 
woensdagavond. De nieuwe cursus 
start op woensdag avond 20 april a.s. 
in ‘t Warnshuus, Dreiumme 43. 
Bel voor informatie naar (0575) 842432 
of geef je op via www.wlczutphen.nl

Slank & fit de zomer in!

Warnsveld - Op 12 januari start de nieuwe afslankcursus. Deze cursus 
(Weight Loss Challenge) is een fantastische uitdaging om op een ge-
zonde, leerzame en gezellige manier in groepsverband af te slanken. 
Samen met een persoonlijke coach haalt u het beste uit uzelf en de 
workshops. U leert gezond te eten in plaats van diëten!

De afgelopen cursus was voor de deelnemers een groot succes, iedereen verloor gewicht. 
Op de foto de feestelijke afsluiting.

Het doel….zoveel mogelijk winst ma-
ken om aan een goed doel te schen-
ken. Julia Beunk en Laura Burghout 
zijn binnen hun onderneming verant-
woordelijk voor het stukje marketing. 
Lees hieronder hoe zij het project er-
varen; “Groep 8 van de Vordering doet 
mee aan kids in bizz. Dit project is van 
jong ondernemen. Hans Jaap Feenstra 
is onze begeleider, hij komt elke dins-
dag ochtend  om te praten over het 
bedrijf, en weer nieuwe ideeën op te 
doen voor bijvoorbeeld de posters. We 
hebben de groep in tweeën gesplitst. 
Elke groep heeft een naam bedacht 
(het lag er ook aan welk product ze 
gaan verkopen).  Een tijdje geleden 
hebben we een marktonderzoek ge-

houden, om te ontdekken welke spul-
len de klant het liefst zouden willen
halen. De ene groep heeft gekozen
voor dromenvangers en de andere
voor koffie babbelaars (dat zijn een
soort koffie snoepjes.) Binnen de twee
ondernemingen konden we sollicite-
ren op de functie van directeur, admi-
nistratief medewerker, hoofd marke-
ting, productie medewerker en hoofd
in- en verkoop. Uiteraard moest er een
sollicitatiebrief geschreven worden,
waarna de functies werden verdeeld. 
De directeur moet  bijvoorbeeld ieder-
een begeleiden en zo heb je nog veel
meer taken! Wij (Laura en Julia) zijn
van de afdeling marketing. We moe-
ten reclame maken voor ons product,
bijvoorbeeld door posters op te han-
gen. We proberen natuurlijk winst te
maken. Het geld wat we dan hebben
verdiend geven we met een cheque
aan een goed doel. Ons goede doel is
Marope. Dit is een  zorgboerderij voor
lichtgehandicapte jongeren of volwas-
senen, of voor kinderen die het thuis
niet zo fijn hebben. Op 15 April zijn
wij te vinden op de markt in Vorden,
want dan verkopen we onze ‘fair
trade’ producten!

Basisschool ‘De Vordering’ 
gaat de markt op
Vorden - Leren doe je door te 
doen. Zo ervaren de leerlingen 
van groep 8 van basisschool ‘De 
Vordering’ sinds een aantal we-
ken hoe het is om een eigen on-
derneming te hebben. Doormid-
del van het project ‘kids in bizz’ 
en met de hulp van zakenman 
Hans Jaap Feenstra zijn de leer-
lingen van groep 8 twee onderne-
mingen gestart.

Vele onderwerpen, vrolijke, ernstige, 
wetenswaardige en interessante le-
zingen zijn tijdens de maandelijkse 
bijeenkomsten voorbij gegaan. Was 
het vroeger veelal gericht op de agra-
rische tak, tegenwoordig proberen ze 
een programma te vinden wat meer 
bij deze tijd past. Reisjes zijn er ge-
maakt naar alle delen van het land en 
velen hebben meegedaan aan cursus-

sen. Hier kunnen ze met plezier op
terug kijken. Binnen de vereniging
zijn ook vele interessegroepen zoals,
volksdansen, kegelen, nordic walking,
tuinnieren, cultureel, bloemschikken
en eetclub. Natuurlijk is er ook nog
een agrarische commissie die vooral
nog reisjes en een enkele bijeenkomst
organiseert voor vrouwen met een
agrarische achtergrond maar natuur-
lijk ook voor de andere leden. 

VOOR IEDEREEN WAT WILS
Sinds kort zijn de Vrouwen van Nu
ook te volgen op hun eigen website:
www.vrouwenvannuvorden.nl Ze
gaan  met de tijd mee. De vereniging
telt op dit moment 166 leden maar
nieuwe leden zijn van harte welkom.
Men is erg blij dat het ledenaantal
een grote stijgende lijn meemaakt. 
Het jubileum vieren ze op 20 april
met een buffet in de Herberg en ‘s
avonds een ontspannen avond met de
cabaretgroep ‘t Kennet uit Herwijnen
eveneens in de Herberg.

Viering 60 jarig jubileum 
Vrouwen van nu Vorden
Vorden - Voor de Vrouwen van 
Nu is het deze maand een feeste-
lijke maand. 60 jaar geleden von-
den enkele dames het belangrijk 
dat er in Vorden een vereniging 
voor plattelandsvrouwen werd 
opgericht. Dit initiatief willen 
ze nu, 60 jaar later, op een fees-
telijke manier met elkaar vieren.  
Het leuke is dat 3 van deze initia-
tief neemsters nog steeds lid zijn 
van de vereniging, nl de dames R. 
Rietman-Pelgrum, M.G. Koning- 
Knoef en A.G. Groot Bramel- Rui-
terkamp.

Wanneer je de omgeving waarin ie-
mand woont ,werkt, zijn vrije tijd 
doorbrengt kent maakt het contact 
met nabestaanden toegankelijker en 
krijgt de uitvaart van hun dierbare 
juist die persoonlijke tint. Locale ge-
bruiken zijn belangrijk om houvast 
te hebben in die moeilijke dagen. Het 
is belangrijk dat uitvaartverzorgers 
bekend zijn in het gebied. 

In overleg met de familie zorgen zij 
persoonlijk dat alles rondom de uit-
vaart van uw dierbare goed geregeld 
is. Een prettig idee, want bij een uit-
vaart komt nogal wat kijken. Wilko: 
“Ik neem graag de tijd om de overle-
dene en de familie te leren kennen. 
Als ik weet hoe iemand heeft geleefd 
en wat de wensen zijn, kan ik de fami-

lie op ideeën brengen om de uitvaart
op een persoonlijke manier vorm te
geven. Bespreek al uw ideeën, want
er kan veel meer dan u misschien
denkt. Ik zal mijn uiterste best doen
om uw wensen te realiseren.” 

MONUTA STAAT VOOR U KLAAR
Voor een uitvaart in Vorden en onge-
ving kunt u gebruikmaken van alle
faciliteiten van Monuta. Ons uitvaart-
centrum aan Het Jebbink 4 in Vor-
den heeft een aula met ruimte voor
100 gasten. De aula is zowel voor- als
na de uitvaart te gebruiken als kof-
fiekamer. Maak gerust een afspraak
om de ruimtes te bekijken. Maar ook
een thuisopbaring verzorgen wij. In
overleg met u passen wij uw wensen
hier in.

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over onze dienst-
verlening of de mogelijkheden voor
een uitvaart? Neem dan gerust con-
tact met Wilko Eijkelkamp of Gerrit
Wissink op. 
U kunt ons bellen op 0575-552749 of
mailen naar weijkelkamp@monuta.nl 
of gwisssink@monuta.nl
Bij een overlijden zijn wij dag en
nacht bereikbaar.

Monuta Uitvaartverzorging
Vorden - Wilko Eijkelkamp en 
Gerrit Wissink zijn uitvaartver-
zorgers bij Monuta. Zij werken 
in Vorden en omgeving. Wilko 
woont in Vorden en ook Gerrit 
werkt al jarenlang als uitvaart-
verzorger in Vorden. Zowel Wilko 
als Gerrit geven aan dat het be-
langrijk is dat de families weten 
op wie zij kunnen rekenen na een 
overlijden van een dierbare.



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelf-
sprekend als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen 
voor een duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

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

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij
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In de klasse Dames ging de titel naar 
Rozenstraat. Tweede werd Bannink-
straat. Bij de klasse Heren A werd 
Wichmondseweg kampioen. De Ja-
gers 1 werd tweede. Sarinkkamp Voor 
was het sterkste team in de klasse He-
ren B en tweede werd Noabers.

Kampioen Heren A individueel werd 
A. Rouwenhorst en H. Lubbers werd 
tweede. Bij de Heren B individueel 
schoot J. Hulshof de meeste punten 
bij elkaar. W. Vergunst pakte de 
tweede plek. S.Salebrink was de beste 
schutter bij de Dames A individueel. 

J. Rouwenhorst werd tweede. Bij de 
Dames B individueel ging de titel 
naar M. Lettink. De tweede plek ging 
naar K. Beulink. 

Vorige week woensdagavond waren 
de laatste finalewedstrijden. Direct na 
afloop werd in de gezellige en drukke 
accommodatie van S.V. Willem Tell 
de prijzen uitgereikt door wethouder 
André Baars. Naast de bekers voor de 
winnende teams kregen alle prijswin-
naars een roos. Voordat Baars de be-
kers uitreikte bedankte hij alle deel-
nemers, de vele vrijwilligers van S.V. 

Willem Tell en met name de wed-
strijdleider van het toernooi, Herbert 
Memelink. Tevens stelde de wethou-
der voor, dat alle teams volgend jaar 
één team extra moet meenemen. 
Bestuurslid Herbert Memelink van 
Willem Tell en wedstrijdleider van 
het toernooi, was tevreden over het 
verloop van het schietevenement. 
“De teams werkten goed mee en ie-
dereen was tevreden. Veel vrijwilli-
gers hebben zich ingezet om het toer-
nooi te laten slagen. Niet alleen bij de 
finalewedstrijden was het gezellig in 
de kantine maar ook bij de overige 
schietavonden”, aldus Memelink. 
Schietvereniging Willem Tell hoopt 
volgend jaar op nog meer deelne-
mers. De teams komen bijna allemaal 
uit de voormalige gemeente Hengelo. 

Daarom zijn vooral teams uit andere 
kernen van de gemeente Bronckhorst 
extra welkom om deel te nemen aan 
het Bronckhorsterschiettoernooi. 

UITSLAGEN: 
Dames: 1. Rozenstraat. 2. Bannink-
straat. 3. Buks Bunny’s. 4. Dunsborg. 
5. Hervo.
Heren A: 1. Wichmondseweg. 2. De 
Jagers 1. 3. Rozenstraat 1. 4. Tover-
straat. 5. Vordenseweg 1.
Heren B: Sarinkkamp Voor. 2. Noa-
bers heren 2. 3. Lankhorsterstraat. 

4. Berendschotstraat 2. 5. Bannink-
straat. 
Heren A Individueel: 1. A. Rouwen-
horst. 2. H. Lubbers. 3. J. Rouwen-
horst. 4. M. Arendsen. 5. M. Eskes.
Heren B Individueel: 1. J. Hulshof. 2.
W. Vergunst. 3. M. Wesselink. 4. P.
Hissink. 5. J. Winkelman.
Dames A Individueel: 1. S. Salebrink.
2. J. Rouwenhorst. 3. N. Leusink. 4. A.
Lubbers. 5. H. Kroese.
Dames B Individueel: 1. M. Lettink.
2. K. Beulink. 3. G. Steenkamp. 4. H.
Trentelman. 5. I. Smink.

Wichmondseweg (heren) en Rozenstraat (dames)

Bronckhorsterschiettoernooi

Hengelo - Het Bronckhorsterschiettoernooi zit er weer op. Het geslaag-
de toernooi werd voor de 32e keer gehouden en er deden 67 teams 
mee. De wedstrijden werden gehouden in de accommodatie van de 
organiserende schietvereniging Willem Tell uit Hengelo.

Spannende finalewedstrijden.

De vrijwilligers van Willem Tell zetten zich in.

Ook is het op deze dag nog mogelijk 
om snoeihout te komen brengen. 
Snoeihout tot een dikte van 10 cm 
is toegestaan. De stichting CCK (cul-
tureel collectief kranenburg) die het 
paasvuur organiseert is vanaf die dag 
druk in de weer om het feestterrein 
op orde te brengen. De feesttent komt 
aan de Eikenlaan te staan bij de fami-
lie Wesselink in de wei. Het paasvuur-
terrein is als vanouds aan de Bergkap-
peweg. Op eerste paasdag 24 april ‘s 
avonds vertrekt de koets met daarin 
de Vuurkoning 2010 bij voormalig 
pannenkoekrestaurant Papabeer in 
de richting van het paasvuur. Dit 
gebeurt onder muzikale begeleiding 
van de Schaddenstekkers. Daarna zal 
het vuur door de vuurkoning worden 
ontstoken. Vanaf dat moment gaat 
ook het teertonnegooien van start. 
Mensen die het aandurven kunnen 

zich hiervoor laten inschrijven en zo 
kans maken op de titel vuurkoning 
Kranenburg 2011. Hierbij is het de 
bedoeling om  een brandend tak-
kenbosje in een hoog geplaatste teer-
tonne te gooien. Vandaar de naam 
teertonne gooien. Deze teertonne is 
gevuld met een milieu vriendelijke 
brandstof. Het gebeurt allemaal on-
der toezicht van de brandweer voor 
een veilig verloop. Het is altijd een 
gezellig spektakel om mee te maken! 
Het verslag bij het vuurgooien wordt 
verzorgd door André Knoef bekend 
van de Cabaret groep Hoe? Zo! In 
de grote feesttent spelen deze avond 
twee bands. In het voorprogramma 
de Vordense Soppers en als hoofdact 
de showband Bick Nick. Kijk ook op 
www.bignick.nl. Op het feestterrein 
is een fietsenstalling met verlichting 
aanwezig.

Paasvuur Kranenburg 
krijgt vorm

Kranenburg - Nog even en het Kranenburgse paasvuur staat weer klaar 
om op eerste paasdag te kunnen branden. Op zaterdag 16 april zal het 
brandhout door loonbedrijf Bos en bestratingsbedrijf Frank Sessink 
worden opgestapeld.

Het koor is december 1993 opgericht 
doordirigenteAlma ten Bruin. Zij was 
leerkracht Algemene Muzikale Vor-
ming en studeerde Directie op het Con-
servatorium. Inmiddels staat, na een 
aantal wisselingen dirigent Marlous 
Smit voor het koor, maar een aantal 
door Alma gemaakte arrangementen 
wordt nog gebruikt, zijndoor Alma ge-
schreven. In de eerste jaren telde het 
koorzo’n85 leden. Hierdoor ontstonden 
wel eens logistieke problemen, omdat 
er te weinig ruimte was op het podium 
en in de oefenruimte. Op dit moment 
kent het koor 35 leden. Popkoor ‘Doet 

in Pop’ is volop in beweging. Er staan 
steeds nieuw in te studeren nummers 
op het programma en nummers als 
‘Somebody to love’ van Queen en ‘Hey 
soul sister’ van Train worden met verve 
vertolkt. Het koor bestaat uit 6 stem-
groepen, hoge en lage sopranen, hoge 
en lage alten, tenoren en bassen. 4 tot 
6 keer per jaar wordt er opgetreden 
op markten, grotere en kleinere podia. 
Om goed uit de verf te blijven komen 
zijn op dit moment meer stemmen 
nodig, vooral tenoren. Dus liefhebbers 
van zang met (beperkte) danspasjes in 
het popgenre worden van harte uitge-

nodigd op de repetitieavond op dinsda-
gen (20.00 tot 22.00 uur) in buurthuis
‘Het Trefpunt’ aan de Nieuweweg in
Doetinchem. Belangrijk is vooral dat 
iedereen er plezier in heeft. De leden 
komen uit de hele regio van Dieren tot
Winterswijk. Wil je meer weten, op de
website www.doetinpop.nl vind je alle
bijzonderheden. U kunt wekelijks de
uitzendingen van live@ideaal.org in ‘de
Mallemolen’ bijwonen (er wordt geen
entreegeld gevraagd) of beluisteren via
Radio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal. Bands en artiesten die ook
live in het programma willen komen
spelen, kunnen mailen naar live@ide-
aal.org of schrijven naar Ideaal Radio,
Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

‘Doet in Pop’ bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 20 april zal het koor ‘Doet in Pop’ tussen 
20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De voorjaarsinzameling is weer voorbij. In totaal werd er 
bij de R.K. Kerk in Olburgen 250, bij Café Restaurant Herf-
kens in Baak 350 en bij Café De Olde Kriet in Wichmond 
400 kilogram kleding ingezameld Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood levert al ruim 40 jaar een bijdrage aan het
werk van Cordaid Mensen in Nood. De opbrengst van de in-
gezamelde kleding van dit voorjaar gaat naar het ‘droogte
cyclus management’ project in Kenia. Binnen dit project 
worden mensen geholpen om droogteperiodes door te ko-
men, bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs. Kijk
op www.samskledingactie.nl voor meer informatie over
Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten. Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood hoopt dat zij voor de vol-
gende inzamelingsactie weer op een ieder kan rekenen.

Opbrengst Sam’s kledinginzameling
De kledinginzameling van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood die 2 april in Baak, Wichmond en 
Olburgen is gehouden, heeft 1000 kilo kleding op-
gebracht. Sam’s Kledingactie wil alle kledinggevers 
hartelijk bedanken.
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Vanuit het vliegveld nabij het Duitse 
Vreden stegen ze op voor een reis 
boven het mooie Achterhoekse land. 
Vooraf hadden de vrouwelijke prijs-

winnaars last van wat gezonde span-
ning, maar achteraf was deze span-
ning omgedraaid in enthousiasme en
zijn alle drie de winnaars een unieke
ervaring rijker. 

Deze rondvlucht werd mede moge-
lijk gemaakt door handbalvereniging
Quintus. Ook dit jaar maakt men op
de braderie weer kans op deze mooie
prijs.

Rondvlucht boven Hengelo!

Hengelo - Zondag 10 april was 
het dan zover. De prijswinnaars 
van de Rondvlucht boven Hen-
gelo, die ze op de braderie van af-
gelopen jaar hadden gewonnen, 
mochten de lucht in!

Van links naar rechts: Piloot Freek Nijman, Aike Kaak, Judith Makkink en Jan Cornelissen

De avond werd geopend door burge-
meester Aalderink die een en ander 
vertelde over de aan de orde zijnde 
problematiek binnen de gemeente 
Bronckhorst, zoals de krimp en de 
vergrijzing en de daarbovenop ko-
mende bezuinigingen. Wat betekent 
dit voor bijvoorbeeld scholen, sport-

verenigingen, maar ook de zorg, wo-
nen, werken en recreëren? Daar moet 
over worden nagedacht. Inwoners en 
leden van maatschappelijke organisa-
ties, verenigingen en bedrijven gingen 
met elkaar in gesprek over de verschil-
lende onderwerpen. De medewerkers 
van de gemeente waren de gespreklei-

ders. Burgemeester Henk Aalderink 
en de wethouders Josephine Steffens, 
Dorien Mulderije, Paul Seesing en An-
dré Baars en directeur/plaatsvervan-
gend gemeentesecretaris Arne van 
Hout liepen rond en hoorden toe. 
Overigens bezochten de raadsleden 
eveneens de avond. 
In groepen werden grote vellen pa-
pier volgeschreven met meningen 
en ideeën, maar ook oplossingen. 
Daarnaast werd geformuleerd welke 
personen of instanties er verantwoor-
delijk zouden kunnen zijn en wat be-

woners er zelf al aan hadden gedaan. 
Vragen aan het college waren er in 
dit stadium nog niet. Het college gaf 
wel aan zeer tevreden te zijn met de 
resultaten van deze avond. De papie-
ren gingen opgerold mee naar het ge-
meentehuis. Daar zullen ze worden 
samengevoegd met de resultaten van 
de inwonersbijeenkomsten in Hum-
melo, Hengelo, Vorden en Zelhem. 
De inhoud zal worden verwerkt tot 
adviezen van de gemeente. Deze zijn 
verdeeld in drie categorieën: direct 
aan te pakken, nadere uitwerking no-

dig of lastig te realiseren. Het B&W
maakt dan het voorstel voor de raad,
nog vóór de begroting. In november
wordt een besluit genomen over de
eerste voorstellen. Na afloop genoot
iedereen nog van een drankje en een
hapje. Henk Aalderink genoot van de
gezellige sfeer die er was. “Iedereen
blijft gewoon nog napraten,” zo lach-
te hij. “Geweldig!” Op de website van
de gemeente, www.bronckhorst.nl,
zullen steeds de laatste ontwikkelin-
gen en de voortgang van de plannen
worden geplaatst.

Inwonersbijeenkomst

Toekomstbestendig Bronckhorst

Toldijk - Rond de 70 belangstellenden verzamelden zich 5 april in Zaal 
Den Bremer om mee te praten over een Toekomstbestendig Bronckhorst, 
onder leiding van mevrouw Tanja Abbas van de gemeente. In groepen 
werd gebrainstormd over de toekomst van de gemeente op het gebied van 
Economie, Woningbouw, Onderwijs, Voorzieningen, Zorg en Ruimte.

Burgemeester en Wethouders waren zeer tevreden over de resultaten van de avond. Er was ruim belangstelling voor de meedenkavond voor een Toekomstbestendig Bronckhorst.

Hier van ondervinden U en wij onge-
mak, daarom een aardigheidje voor U. 
Verschillende ondernemers hebben 
de handen in een geslagen en bieden 
U een taart aan die U d.m.v. een stem-
pelaktie bij elkaar kunt sparen. Zo 
wordt ZANDHAPPEN - TAART ETEN.

Een stempelkaart kunt U bij de deel-
nemende ondernemers afhalen. 

De aktie loopt vanaf 13 april t/m 14 
mei. s ‘Morgens voor 11uur taart be-
steld, volgende dag afhalen, zie adver-
tentie elders dit blad.

Zandhappen wordt taart eten

Hengelo - In Hengelo wordt nu gewerkt aan een mooi nieuw centrum 
met aanleg van nieuwe riolering.

Maar er is een keerzijde, ooievaars 
willen eten en als ze een jong weide-
vogeltje voor de snavel krijgen, dan 
is het hap, inslikken en wegwezen. 
Maar of ze ook eieren roven, dat zou 
ik zo niet weten. Het lijkt me van niet, 
daar zijn weer andere rovers tuk op. 
Predatoren noemen we ze, rovers. En 
dat zijn er nogal wat. Iedereen denkt 
meteen aan kraai en vos en zeker, die 
kunnen er wat van. Maar kijk uit met 
die kraaien, want niet alles wat zwart 
is en vliegt is een kraai! Meestal zien 
we roeken en de wat kleinere kau-
wen. Deze zien we in grote aantal-
len bij elkaar, terwijl kraaien min of 

meer een eigen gebied hebben met 
z’n tweeën. Schiet je een kraai dood 
dan wordt z’n plek snel ingenomen 
door een andere. Ander rovers zijn: 
ekster, hermelijn, wezel, bunzing, 
egel en onderschat ook niet wat los 
lopende katten en honden aanrich-
ten. Ze verstoren nesten waardoor ei-
eren mogelijkerwijs niet uitgebroed 
worden. Meeuwen worden zelden of 
nooit genoemd, maar ik zie er nogal 
wat de laatste jaren. Grote groepen 
kokmeeuwen, zilvermeeuwen en 
zelfs mantelmeeuwen. Geloof me, die 
laten echt geen ei liggen, hoewel ik 
van kokmeeuwen minder zeker ben. 

Behalve predatie kunnen nesten ver-
loren gaan door agrarische activitei-
ten. Maaien en bemesting via injecte-
ring; onkruidbestrijding door eggen 
en bespuiten. Rupsbanden vermijden 
niet altijd een nest, al wordt er nog zo 
goed uitgekeken. Daarom markeren 
we nesten, zodat boeren weten waar 
ze attent moeten zijn. Maar nesten 
kunnen ook worden verlaten, bij-
voorbeeld als een nest wordt onder-
graven door een molsgang. Maar dat 
komt minder vaak voor. Je vindt dan 
de eieren die koud in het nest liggen. 
Soms kun je aan de eieren zien, wie 
de predator was. 

“En..o, ja...die grutto’s. Ik heb ze weer 
gezien, nu vijf paartjes...Binnenkort 
nesten zoeken dus”, aldus Pieter Veg-
ter uit Steenderen.

Eieren en risico’s
Bronckhorst - Op weg naar het veer van Bronkhorst zag ik links van me, 
op het parkeerterrein, dat nu nergens meer voor dient, een ooievaar schar-
relen. In de verte zag ik de ander op het nest, waarschijnlijk zittend op eie-
ren. Mooi, die ooievaars en fijn dat ze weer tot onze natuur behoren.

Op zaterdag 16 april is er weer een 
palmpasen optocht door Hengelo, sa-
men met de muziek. Maak een mooie 
palmpasenstok en kom die om 10.00 
uur inleveren in de bibliotheek van 
Hengelo. Een deskundige jury zal in 
de bibliotheek alle stokken beoor-
delen. Er zijn mooie prijzen te win-
nen. Iedereen die een palmpaasstok 
inlevert krijgt iets lekkers. Om 10.45 
uur kun je de stokken weer ophalen 
en om 11.00 uur zal de optocht door 
Hengelo starten. Het eindpunt is 
weer bij de bibliotheek. Hier worden 
de prijzen bekend gemaakt. 
Peuters van peuterspeelzaal Hopza 
en leerlingen van groep 1 tot en met 
6 kunnen meelopen met de optocht. 
Kom jij ook?

Palmpasen-
optocht
Hengelo - “Pallem-pallem-Poa-
schen, ei-koerei, ei-koeri! Eén ei 
is geen ei, twee ei is een half ei, 
maor drie ei is een paosei”. Dit 
zijn de woorden van een oud lied 
dat werd gezongen als de kinde-
ren in het oosten van het land 
met hun ‘palmpaasch’ de buurt 
rondtrokken.

Het zou erg leuk zijn als er veel kin-
deren komen met een mooie ver-
sierde palmpasenstok. 
Tijdens de viering gaat pastoor Ho-
genelst samen met de kinderen en 
de palmpasenstokken, een processie 

door de kerk lopen. Daarna worden 
de stokken voor in de kerk gezet, zo-
dat iedereen ze kan bewonderen. Op 
het einde van de viering worden de 
palmpasenstokken gezegend en dan 
mogen de stokken weer mee naar 
huis genomen worden. Komt alle-
maal en neem je broertjes, zusjes, 
neefjes, nichtjes, buurjongens en 
buurmeisjes en je ouders ook mee, 
dan wordt het vast een heel mooie 
viering. Voor meer informatie: Syl-
via Wolsing, tel. (0575) 46 41 29.

Zondag 17 april is het Palmzondag
Met palmpasenstok door 
de kerk
Keijenborg - Op zondag 17 april 
om 11.00 uur is er een viering 
in de Keijenborgse Johannes de 
Doperkerk met medewerking 
van het kinderkoor de Muzikei-
tjes.
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De sympathieke zanger Ed, die inmid-
dels een bekende Nederlander is van-
wege zijn deelname aan de X-factor, 
trad zelf maar liefst twee keer drie 
kwartier op met een zeer gevarieerd 
programma. Hij begeleidde zichzelf 
op keyboard. Voordat hij de thuisreis 
aanvaardde, gaf hij nog een leuke toe-
gift. Ed bedankte het publiek en de 
medewerkers van Flophouse. Blinde 
Ed kreeg tot slot op het podium gezel-
schap van muzikaal coryfee in Toldijk 
Gerrit Kornegoor. “De Taliband heeft 
mij gevraagd om vanavond een cd te 

overhandigen aan Blinde Ed. Maar al-
lereerst wil ik Blinde Ed namens de 
Taliband bedanken voor het mooie 
optreden.” Hij vertelde vervolgens 
over de Taliband, een groep jongens 
die een bandje begon en in Hummelo 
repeteert. “Inmiddels hebben ze een 
cd gemaakt, die heet ‘Hoe Vetter, 
Hoe Better!’” Op hun website staan 
de aanstaande optredens vermeld, zo-
als het voorprogramma van Normaal 
in Pesse. “Genoeg over de Taliband. 
Ed, bij deze heb ik de eer om jou 
deze nieuwe cd van de Taliband aan 

te bieden. Ik hoop dat je het onder-
weg naar Hilversum ook nog veel zal 
draaien en misschien bij Giel Beelen 
kunt promoten.” 
Blinde Ed lacht als hij de cd in han-
den heeft: “Wat een leuk hoesje!” Hij 
vervolgt: “Taliband, jongens uit het 
Oosten, helden! Wat dat zijn jullie 
hier volgens mij. Ik ben echt vereert 
om van jullie de eerste cd te ontvan-
gen en ik hoop dat ik er nog heel veel 
van jullie mag ontvangen! Taliband, 
ik ga persoonlijk kijken of ik hem 
in Hilversum kwijt kan. Ik ga mijn 
best voor jullie doen. Jongens, maak 
er een leuke avond van!” Gerrit be-
dankte Ed voor deze mooie woorden 
en kondigde de Taliband aan. 

Toen werd het donker in Flophouse. 
De band kondigde zichzelf aan op een 
zeer eigen wijze, waarna de lakens die 
tot heden het podium afschermden 
van de zaal werden weggetrokken en 
de band begon te spelen. 
De vijf muzikanten: Niels Ebbers So-
logitaar, Tijn Spekkink Slaggitaar/
zang, Victor Ebbers Drums/zang, Mi-
chel Demmink Basgitaar en Dinand 
Garritsen Zang stortten zich enthou-
siast op het optreden van deze avond. 
Het publiek deed uitzinnig mee. Tijn 
Spekkink riep: “Ik heb nog nooit zo-
veel mensen bij elkaar gezien.” De 
Flophouse huisveste deze avond dan 
ook rond de 200 fans. 
“Jongens, super dat jullie er allemaal 

zijn! Als je straks naar huis gaat, 
krijgen jullie allemaal een spiksplin-
ternieuwe single van de Taliband,”
vertelde Dinand Garritsen tussen 
twee nummers in. Hij bracht de iBeat
Recording Studio nog even onder de
aandacht en bedankte Sander Hofs,
Rudy van Emst en Rob Joling. 
Bezoekers kochten in de Merchan-
dise kraam een fraai Taliband T-
shirt. Daarnaast genoten zij ook van
de gekkigheid van de band, zoals de
frikandellen schieter. Maar vooral 
luisterden ze naar en zongen mee 
met de vele Talibandeigen nummers,
die de revue passeerden, waaronder
uiteraard de single ‘Hoe Vetter, Hoe
Better!’.

Vet feest met Blinde Ed en Taliband

Toldijk - “Wat een leuk hoesje,” lachte Blinde Ed toen hij van muzi-
kaal coryfee Gerrit Kornegoor het eerste exemplaar van de single cd 
van de Taliband kreeg overhandigd. Afgelopen zaterdag was in J.J.C. 
Flophouse een vet feest georganiseerd door de Taliband met in het 
voorprogramma de van X-factor bekende zanger Ed.

Gerrit Kornegoor overhandigde de eerste Taliband cd aan Blinde Ed.

In een uitverkocht Flophouse gaf de Taliband een weergaloos optreden.

Vanaf 17.30 tot 19.30 uur zullen zij 
met allerlei versnaperingen en fees-
telijke bubbels u in de nieuwe grand 
bistro rondleiden en willen zij u laten 
genieten van muziek, sfeer en gezellig-
heid. Dat heeft Vorden wel verdiend! 
Zolang is het druk, rommelig geweest 
met allerlei bussen, poffertjessalon 
en de nodige bijtenten in het mooie 
hart rondom de kastanjeboom om 
dit te kunnen realiseren. Zij zijn hier 
erg dankbaar voor en hopen iedereen 
mogen verrassen met een compleet 
vernieuwde bistro die toch vele mo-

gelijkheden biedt: zoals een compleet
nieuwe 2e verdieping waar mensen 
eetfeesten, verjaardagen, work shops
en nog veel meer kunnen vieren. Ook
hebben zij compleet moderne verga-
der- apparatuur zodat men met veel
licht en privacy met het bedrijf een
vergadering kan houden en dit kan 
compleet met eigen kok gerealiseerd
worden! Een deze dagen verschijnt de
nieuw folder met allerlei openings-
acties en waar ze met verschillende
bedrijven uit Vorden, Hengelo gld en
uit de gemeente Bronckhorst gaan sa-
menwerken want dat is de toekomst:
Samenwerken! De heropening zal
sportief geopend worden door een
geweldig voetbalteam uit de buurt,
Grolsch en drankenhandel Eyelen-
kamp hebben ons hier mee verrast.
Zij zien u graag of op 19 april of in de
komende weken! Tot snel…

19 april heropening op spectaculaire manier 
met sportief tintje….

Grand bistro de Rotonde
Vorden - Afgelopen zaterdagmid-
dag opende de vernieuwde grand 
bistro haar deuren. De komende 
9 dagen zullen zij de laatste punt-
jes op de “i” zetten zodat ze dit 
feestelijk kunnen heropenen 19 
april as.

Rond de klok van negenen ‘s ochtends 
was iedereen aanwezig, compleet 
met kruiwagens, batsen, slijptollen, 
zagen en een gezonde werklust. Na-
dat er een container was geplaatst, 
een graafmachine was afgeleverd en 
speelzand was gestort, konden de 
papa’s echt aan het werk. Nils, Léon, 
Henk, Werner en Hans stortten zich 
op het leggen van een lange elektri-
citeitskabel, Han nam de sloop van 
het afgekeurde klimtoestel voor zijn 
rekening en Gerben, Gerrit, Arjan 
en Erik begonnen met het half leeg 
kruien van de zandbak. Barbara en 
Alice zorgden op tijd voor de inwen-
dige mens. Er werd hard gewerkt en 
halverwege de ochtend was er al een 
hele sleuf gegraven, was het toestel al 
voor de helft gedemonteerd en lag er 
al heel wat vuil speelzand in de con-
tainer. Directeur van de school, Petra 

Berentsen, was aangenaam verrast 
toen ze arriveerde op school. Zo veel 
werk al in zo’n korte tijd. Ook juf Mi-
randa, juf Kathy en juf Ans kwamen 
net als andere belangstellenden een 
kijkje nemen. De hele dag was wel 
nodig om de klus te klaren. De sfeer 
was opperbest en het was heel gezel-
lig. Erwin en Peter kwamen in de 
loop van de dag het team versterken. 
En Martin nam alle aanwezige kinde-
ren onder zijn hoede met een speur-
tocht die uitgezet was door Niels en 
Stijn. Aan het eind van de middag 
was de sleuf weer dicht, de stenen 
aangetrild, lag het klimtoestel op de 
aanhanger, de rubberen matten van 
de ondergrond op de pallets en was 
alle nieuwe speelzand in de zandbak 
gereden en verdeeld. Iedereen was 
moe, maar zeer voldaan over de ver-
richtte arbeid. Het is voor de school-

kinderen even een weekje ‘behelpen’ 
zonder speeltoestel, maar aankomen-
de zaterdag staat fase twee gepland. 
Dan worden de nieuwe speeltoestel-
len, weer door een groep vrijwilligers, 
geplaatst. Op het speelplein voor de 
kleuters komt een speelhuisje waar 
ze onder kunnen zitten en overheen 
kunnen klimmen met daaronder 
een valdempende ondergrond. Voor 
de groepen 3 tot en met 8 komt er 
een nieuw zeshoekig klimtoestel met 
diverse klimfuncties met daarnaast 
een dubbele schommel. Onder deze 
toestellen komt ook een nieuwe rub-
beren ondergrond te liggen. Op een 
ander deel van het plein komt op ter-
mijn een pannacourt. Hier kunnen 
de jongens en meisjes een balletje 
trappen. De St. Martinusschool is al 
een jaar geleden begonnen met het 
werven van sponsoren om de renova-
tie van het schoolplein ook daadwer-
kelijk te kunnen financieren en uit 
te voeren. Een uitdagend schoolplein 
waar alle kinderen van groep 1 tot en 
met 8 zich heerlijk kunnen vermaken 
in de pauzes en zelfs na schooltijd.

Een uitdagend schoolplein. We zijn aan de slag! 

Renovatie schoolplein St. Martinusschool

Baak - Afgelopen zaterdag was het zover. De schop ging de grond in op 
het schoolplein van de St. Martinusschool in Baak. Dit was het start-
sein voor de grondige opknapbeurt van het plein. Twaalf man sterk 
heeft gedurende de hele vrije zaterdag hard gewerkt om de eerste fase 
af te ronden.

Onder het genot van ranja, een kop 
koffie en versgebakken wafels, was 
er van alles te beleven. De kinderen 
konden zich laten schminken, sprin-
gen op een springkussen van Fun23 
en de grabbelton was er natuurlijk 
bij. Ook waren de kinderen zeer en-

thousiast bij de vijf jonge kuikentjes,
echt lente! Alle peuters hadden spe-
ciaal voor deze ochtend geknutseld,
de ouders konden het knutselwerkje
tegen betaling meenemen. Onder 
andere leuk gevulde bloempotjes en
gevulde eierdoosjes waren beschil-
derd. De opbrengst van deze verkoop
wordt gebruikt voor de Hopzapeuters
in Hengelo. Het was een zeer geslaag-
de ochtend. Peuterspeelzaal Hopza
dankt daarom ook iedereen voor de 
medewerking en voor de belangstel-
ling. Voor foto’s en meer informatie
over peuterspeelzaal Hopza kijkt u op
www.spsb.nl

Familiedag peuterspeelzaal 
Hopza groot succes!
Hengelo-Op zaterdag 2 april 2011 
was de familiedag bij spsb peu-
terspeelzaal Hopza. Tijdens een 
zonovergoten ochtend konden 
van 10.00 tot 12.00 uur de peu-
ters met ouders, opa’s, oma’s en 
andere familieleden bij Hopza 
komen kijken.
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

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

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

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

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

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

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

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

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

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

Er ontkiemt iets moois

studioEmausNetElnadrukkerij
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Er staan in de ‘Hof te Ruurlo’ on-
geveer 2000 verschillende soorten 
planten in de ‘cottageachtige’ tuin, 
maar het is lastig tellen hoeveel er 
precies in staat. Wat wel bekend is 
dat er meer dan 300 verschillende 
soorten Hosta in de tuin staan. Die 
staan meest in pot zodat de eigena-
ren er eindeloos mee kunnen schui-
ven. Verder zijn er veel eenjarige- en 
kuipplanten. Ook zijn er een paar 

vijvers en diverse terrassen en bank-
jes. De ‘Hof te Ruurlo’ is een parti-
culiere tuin aan de Borculoseweg 
rondom een gewoon 50-er jaren 
woonhuis naast de molen Agneta. 
De molen is van ver al te zien. Op 
zaterdag is ook de molen geopend. 
Vanaf de straat lijkt het in eerste in-
stantie een gewone volle tuin, maar 
er is veel te zien. De tuin is inge-
deeld door buxus- en taxushagen en 
heeft diverse aparte doorkijkjes en 
hoekjes, daarom is het telkens weer 
verrassend. Momenteel bloeien er 
veel bollen. De tuin is zaterdag 16 
april en tweede paasdag 25 april van 
10.00 uur tot 17.00 uur opengesteld. 
De toegang is gratis. Ingang van de 
tuin is om de hoek aan de Molen-
laan. De tuin is slechts zeer beperkt 
toegankelijk voor rolstoelen, rolla-
tors en wandelwagens. 

Meer informatie: zie de website 
www.hofteruurlo.nl

Momenteel bloeien er veel bollen

Eerste open tuindagen 
Hof te Ruurlo 2011
Ruurlo - Waarom een open tuin 
openstellen voor publiek? Ge-
woon om met mensen te delen 
in wat je mooi vindt. Waarom 
is de ‘Hof te Ruurlo’ een bij-
zondere tuin? Nou, voor de één 
is het bijzonder en voor de an-
der is het een rommeltje. Alles 
staat vol. Elke millimeter is be-
nut voor planten, voor onkruid 
is eigenlijk amper ruimte, dat 
maakt het onderhoud ook wat 
makkelijker.

De overstap van Arie vos naar BMW 
pakte uitstekend uit voor de man uit 
Brabant. Hoewel het er in de race niet 
naar uitzag, wist Vos in de slotfase 
zijn merkgenoot Barry Veneman te 
passeren en met een voorsprong van 
ruim twee seconden te zegevieren. 
Voor derde man Danny de Boer, ver-
leden jaar nog kampioen in de Dutch 
Superbike, was het even slikken dat 
hij een fors gat liet vallen met de 
BMW’s. HAMOVE rijder Bas Winkel 
streed lange tijd om de vierde plaats 
maar moest naarmate de wedstrijd 
vorderde terrein prijsgeven. Uitein-
delijk werd Bas 13e en was nogal te-
leurgesteld over het resultaat. Frank 
Bakker en Dave Hendriksen ook uit-
komend voor de HAMOVE hadden 
het de hele wedstrijd met elkaar aan 
de stok. Bakker wist nipt voor Hen-

driksen over de streep te komen en 
had er een goed gevoel bij. 
Net als in de Superbike, was er ook 
volop spanning in de Dutch Supers-
port A, die werd gewonnen door 
Kervin Bos. Dit na een mooi en span-
nend duel met Ronald ter Braake die 
tweede werd. Derde werd Michael v. 
d. Mark die uitkomt voor het Ten Ka-
te Honda junior team. De HAMOVE 
leden kenden weinig geluk in deze 
race. Jan Roelofs werd er afgereden 
door Marcel v. Nieuwenhuizen en 
Gert-Jan Kok. Roelofs werd uiteinde-
lijk 22e voor het Performance Racing 
Achterhoek. Joey den Besten gebruik-
te deze wedstrijd meer als training en 
eindigde in de achterhoede. De leden 
Joop Timmer en Nick van Nieuwen-
huizen vielen uit door problemen 
met hun motoren. 

De zege in de 125cc categorie ging 
naar de Duitse rijder Toni Finster-
busch die maar liefst een voorsprong 
van 18 seconden had op tweede man 
Bryan Schouten. Jerry v. d. Bunt hield 
de eer hoog voor de HAMOVE en ein-
digde als 4e. Tasia Rodink maakte een 
schuivertje in de strubben en moest 
daardoor opgeven. Jarno Onstenk 
werd 11e in de Classics dat voor de 
gelegenheid gecombineerd werd met 
de supermono’s. 
De overwinning in de zijspanklasse 
ging naar het Engelse duo Lawrie 
Scott/James Neave. Zij wisten maar 
net de Nederlands kampioen van 2010 
Bennie Streuer en Kees Endeveld voor 
te blijven. De laatste race van de dag 
kende een succes voor HAMOVE lid 
Cliff Kloots. Kloots die wordt begeleid 
door ex coureur Fabian Heusinkveld. 
Hij reed een aantal ronden aan kop 
in de Dutch Suppersort B klasse. Hij 
moest echter de uit de 125cc klasse 
overgekomen Roy Pouw voor laten 
gaan en Cliff “Hanger”werd keurig 
tweede.

Weinig succes HAMOVE coureurs Assen

Met een prachtig openingsevenement, de SMA Lenteraces op het TT 
circuit in Assen, is het Nederlands motorwegrace seizoen afgelopen 
weekend geopend. De bezoekers kwamen volop aan hun trekken. 
Vooral bij het kijken naar de Dutch Superbike, de klasse waarin de 
BMW’s dominant bleken.

Cliff “Hanger”op weg naar de tweede plaats. Foto, Henk Teerink.

Als ze er nu al mee gaan beginnen dan 
is het niet meer mogelijk om hierover 
subsidie van te krijgen. Verder wil 
de gemeente Bronckhorst graag een 
opennetwerk, zodat elke aanbieder er 
gebruik van kan maken. Verder wil 
de gemeente ook nog even uitzoeken 
hoe het juridisch aspect over het ge-
bruik van het riool is. Verder gaf de 

gemeente Bronckhorst aan hoe meer
aanmelding via de site binnenkomen
hoe sterker zij stonden. Dus bij deze
even een oproep meld je nu aan als
je belangstelling hebt voor glasvezel
aansluiting in het buitengebied op
www.buitengebiedopglasvezel.nl  Ook
KickXL heeft al belangstelling getoond
om in het buitengebied hun pakket te
willen aanbieden. 

Verder blijkt uit het onderzoek dat de
inwoners best iets willen betalen voor
een aansluiting, maar zeker niet meer
dan 200 tot 300 euro. Ook vermelden
ze er wel bij dat ze het liever voor niks
hadden net zoals in de kernen. Hebt
u zich nog niet aangemeld, kijk dan
eens op 
www.buitengebiedopglasvezel.nl

Belangstelling glasvezel 
buitengebied
In het buitengebied van Bronck-
horst en Lochem is veel be-
langstelling voor een glasvezel 
aansluiting. Ook de gemeente 
Bronckhorst is positief hierover 
en wil liever vandaag dan morgen 
er mee beginnen. Maar het is nog 
even afwachten of er via de pro-
vincie Gelderland subsidie voor is 
te krijgen.

ZIEKTE VAN LYME
Teken leven in hoog gras en struikge-
was en lijken op kleine platte spinne-
tjes. Sommige teken zijn besmet met 
de Lyme-bacterie die de ziekte van 
Lyme kan veroorzaken. Als een teek 
lang op de huid zit, bestaat de kans 
dat hij deze bacterie overbrengt. De 
ziekte is meestal goed te behandelen 
met antibiotica. Zonder behandeling 
kan deze ziekte chronische klachten 
veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, 
gewrichten en huid. 

GGD Gelre-IJssel adviseert dan ook om 
nadat u in het groen geweest bent, al-
tijd uzelf - en eventueel een ander - te 
controleren op teken. En vindt u een 
teek, dan kunt u die eenvoudig zelf 

verwijderen met een puntig pincet of
een tekentang.

HERKENNEN
Na het verwijderen van een teek ver-
schijnt er vaak een rood vlekje op de
huid. Dat is normaal en gaat meestal
vanzelf weer weg. Als er een ringvor-
mige uitslag, soms een (blauwach-
tige) vlek op de plaats waar de teek
heeft gebeten verschijnt, kan dat op
de ziekte van Lyme wijzen. Ga dan
naar de huisarts. Ook is het verstan-
dig naar de huisarts te gaan als na
een tekenbeet geen kring te zien is,
maar wel griepachtige verschijnselen
optreden. Geef uw huisarts dan de da-
tum van de tekenbeet door. De ziekte
van Lyme is goed te behandelen met
een antibioticumkuur. 

INFORMATIE
Meer informatie vindt u op de web-
site van GGD Gelre-IJssel: 
www.ggdgelre-ijssel.nl
Of kijkt u op de website van het Rijks-
instituut voor Volksgezondheid en
Milieu: 
www.rivm.nl/infectieziekten

Een teek? Pak ‘m beet!
Een tekenbeet is meestal onschul-
dig maar kán u ziek maken als de 
teek lang vastgebeten in uw huid 
zit. Er zijn eenvoudige maatrege-
len om dat te voorkomen. In het 
kader van de landelijke Week van 
de Teek start GGD Gelre-IJssel 
maandag 4 april met een voor-
lichtingscampagne.

Behalve de tentoongestelde kunstobjecten zijn er vier 
speciale poëzieplekken: een poëzie schrijfplek, een poë-
zie kijkplek, een poëzie leesplek, en een poëzie klinkplek. 
Vorig jaar hebben ruim 8.000 kunstliefhebbers uit alle de-
len van het land een bezoek aan deze unieke wandelroute 
gebracht.Het evenement is dan ook zeker een toeristische 
trekker voor de regio en is onderdeel van de Kunst10Daag-
se in de gemeente Bronckhorst.

De officiële opening wordt op donderdag 21 april om 
14.00 uur in Hotel Café Restaurant ‘De Gouden Karper’ 
verricht door de heer P. Seesing, wethouder van de ge-
meente Bronckhorst, voorafgegaan door een korte inlei-
ding van kunsthistorica drs. Iris Maalderink en met aan-
sluitend een rondleiding langs de objecten met uitleg door 
de deelnemende kunstenaars. 

Nieuw dit jaar is, dat veel van de gedichten op de route 
ook in braille leesbaar zal zijn. Aan de route wordt verder 
meegewerkt door leerlingen van het Almende College te 
Silvolde en door cliënten van Fatima uit Wehl. 

De route is na de opening tot en met 13 juni (Tweede Pink-
sterdag) te lopen. Het landgoed is vrij toegankelijk van 
zonsopkomst tot zonsondergang en het startpunt is weer 
bij ‘De Gouden Karper’, waar ook de routebrochure inclu-
sief mini-gedichtenbundel verkrijgbaar is voor € 2,50. 

De routebrochure is verder in Hummelo te koop bij café 
‘FF naar Steef’, Dorpsstraat 1, garage Overbeek, Dorps-
straat 4-6 en bloemenwinkel Groot-Roesink, Dorpsstraat 
1c . In Doetinchem is de brochure verkrijgbaar bij de gale-
rie/winkel van Het Web en de winkel voor kunstenaarsbe-
nodigdheden van Deun. 

Bij het kopen van de routebrochure krijgt men een kaart-
je om een eigen keuze voor de drie meest aansprekende 
kunstwerken langs de route aan te geven. Na inlevering 
van het kaartje, maakt men kans op een kunstbon van 
Het Web ter waarde van € 100,--.

12e editie kunstwandelroute

Hummelo - De kunstwandelroute op het Landgoed 
Enghuizen heeft zich ontwikkeld tot het belangrijk-
ste kunst– en natuurevenement in de Achterhoek. 
Ook dit jaar weer hebben dertig Nederlandse en 
Duitse kunstenaars, samen met de dichtersgroep ‘De 
Omsmeders’ een bijzondere kunstroute uitgezet.

Uitbater Rudi Jansen heeft al diverse 
kaarten verkocht. Bij de eerste 100 
verkochte kaarten krijgen kopers de 
dvd ‘Tribute to Hanska 2007’ waar-
mee de revitalisering van Hanska is 
begonnen.

Hanska band Jansen Graszoden Tour

Kaartverkoop gestart
Hengelo - Afgelopen weekend is 
de kaartverkoop gestart van het 
optreden van de Hanska Band in 
de Zwaan in Hengelo Gld.
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Helemaal nieuw is de thematent niet, 
maar hij is wel vernieuwd. Vorig jaar 
deed deze tent op de zaterdagavond 
dienst als piratencafé en zondag als 
kindertent met het thema ‘piraten’. 
Dit jaar gaat deze tent in de revisie 
met op zaterdagavond Slam!FM, Je-
roen Post en Achterhood! Op zondag 
wordt deze tent evenals voorgaand 
jaar gedomineerd door kinderen in 
de leeftijd tot twaalf jaar die van al-
les gaan meemaken rond het thema 
‘circus’. 
Achterhood is een rapgroep die is op-
gericht door twee broers en een goe-
de vriend. Zelf omschrijven ze hun 
unieke product als een mix tussen 
rap, hardstyle en popmuziek. Zij spe-
len dit sinds 2007 en doen dit zeker 
niet onverdienstelijk! 
Het eerste zelfgeschreven nummer 
werd voornamelijk digitaal gelan-
ceerd en werd onderdeel van de TMF 
Kweekvijver, dé springplank voor 
jong talent. Binnen de kortste ke-
ren was de videoclip ‘Helemaal los’ 
25.000 keer bekeken op de muziek-

zender. Sindsdien is het hek van de 
dam en er zullen nog vele raps en vi-
deoclips volgen.
Slam!FM is een vrij nieuw radiosta-
tion, dat in de jaren ‘90 enkel via de 
kabel uitzond en vanaf januari 2005 
pas écht in de ether terecht kwam 
in de huidige setting. Slam!FM draait 
voornamelijk dance, R&B, pop en 
rock (al dan niet gemixt). De doel-
groep, jongeren tussen de twaalf en 
25 jaar, wordt hiermee goed bereikt. 
De dj die voor Slam!FM gaat draaien 
op Reurpop is Jeroen Post, een oude 
bekende in het vak. Na een behoor-
lijke carrière bij TMF, GTST en als 

lid van een boyband, is Post nu dj bij 
Slam!FM waar hij de harten van me-
nig dancemuziekliefhebber sneller 
laat kloppen.
Zal er op Reurpop een nieuw samen-
werkingsverband worden aangegaan 
tussen Slam!FM en de jongens van 
Achterhood? Wie weet, u kunt het 
gaan zien! Op zaterdag 18 juni zal 
deze combinatie te zien zijn in de the-
matent op het Reurpopterrein. Behal-
ve Achterhood en Slam!FM zullen er 
uiteraard ook diverse andere bands/
acts te zien zijn. Kaarten gaan medio 
mei in de voorverkoop, houd hiervoor 
www.reurpop.nl in de gaten.

Slam!FM en Achterhood op 
Reurpop
Ruurlo - ‘The new music station’ 
komt naar Reurpop op zaterdag 
18 juni met Jeroen Post als pla-
tendraaier. Naast het optreden 
van Slam!FM komt ook de rap-
formatie ‘Achterhood’ langs. Dit 
alles in de vernieuwde thematent 
van Reurpop.

Doel van de tentoonstelling is be-
kendheid geven aan de handwerkac-
tiviteiten van de grootste vrouwenor-
ganisatie in Nederland. De afdeling 
Gelderland NBvP, Vrouwen van Nu 
heeft een grote diversiteit van inte-
ressegroepen voor vrouwen met een 
gemeenschappelijke hobby. Provin-
ciale commissies organiseren talloze 
activiteiten. Plaatselijke afdelingen 
hebben leeskringen, tuinclubs, spor-
tieve clubs voor fietsers en wan-
delaars, koren en cabaretgroepen. 
Provinciaal is er al sinds de jaren 60 
een commissie handwerken actief. 
Het resultaat wordt ieder jaar ten-
toongesteld. Het thema van dit jaar 
is Jugendstil. Een kunststroming die 

tussen 1880 en 1914 in de mode was. 
Toepassingen van deze stijl zijn te 
gebruiken bij diverse handwerktech-
nieken. Zoals voorgaande jaren hoopt 
de commissie ook weer velen te kun-
nen verwelkomen. Bezoekers doen 
altijd nieuwe ideeën op. De commis-
sie heeft 4 standhouders uitgenodigd 
die op beide dagen aanwezig zullen 
zijn. Borduurspeciaalzaak inX-Tenzo 
uit Velp, Afkes merklap uit Heerde, 
Atelier ‘t Haantje uit Nagele met 
Russisch borduurwerk en ‘t Hobby-
Hoekje uit Huissen, bekend om zijn 
grote collectie quiltstoffen. Tijdens de 
tentoonstelling is het handwerkcafé 
doorlopend geopend. De tuinclub 
van de afd. Vorden is aanwezig met 
groendecoraties. Telefonische infor-
matie bij het secretariaat van de com-
missie Corrie Breukink 0575-561418. 
Voor info over de NBvP, Vrouwen van 
Nu zie de website www.nbvp.nl 
Op de tentoonstelling zelf zal ook    
allerlei informatie te vinden zijn over 
de vele mogelijkheden en de activi-
teiten die een lidmaatschap bij de 
Vrouwen van Nu haar leden biedt.

NBvP, Vrouwen van Nu Gelderland
Handwerktentoonstelling
Vorden - De provinciale commis-
sie handwerken en textiele werk-
vormen van de NBvP, Vrouwen 
van Nu Gelderland organiseert 
jaarlijks een tentoonstelling. Op-
nieuw is als locatie gekozen voor 
het Dorpscentrum aan de Raad-
huisstraat 6. De tentoonstelling 
is op 14 en 15 april 2011.

In 2009 was het mogelijk om koste-
loos uw afvalcontainer om te ruilen 
voor een kleiner formaat. Dit heeft 
zeker bijgedragen aan het welslagen 
van het afvalbeleid. De PvdA diende 
in maart 2011 dan ook een motie in 
waarbij alle inwoners jaarlijks in no-

vember de mogelijkheid krijgen om
kosteloos een grote container om te 
wisselen voor een kleinere. PvdA, D66,
GBB en GroenLinks waren voor, VVD
en CDA, uit kostenoogpunt, tegen. De
motie was hiermee verworpen. Dit is
teleurstellend. Positieve ontwikkelin-
gen worden niet beloond. Er bestaat
zelfs een kans dat het succes maar 
van korte duur is geweest en dat de
trend naar minder afval zich niet 
doorzet. Er wordt immers toch weer
een financiële drempel opgeworpen
om de container om te ruilen. CDA
en VVD kijken alleen naar de min-
dere opbrengsten voor de gemeente 
op korte termijn, maar niet naar de
meeropbrengsten van minder afval
op lange termijn.

Afvalbeleid
Motie PvdA haalt het niet
Bronckhorst - In 2006 is het vo-
lumesysteem voor de inzameling 
van het huishoudelijk afval in-
gevoerd. In samenwerking met 
Berkel Milieu is het afvalbeleid 
in 2010 geëvalueerd en heeft een 
tevredenheidsonderzoek plaats-
gevonden. Over het algemeen 
kan van een succes gesproken 
worden. De hoeveelheid afval per 
inwoner neemt af.

Terwijl Robert ter Maat en Wille-
mine Willemsen als Berend Jan en 
Maaike en Denise Schooltink als 
dienstmeisje hun scènes spelen, af en 
toe onderbroken door regisseurs Ger-
rit Garritsen en Carla Hubers, staat 
Gerard Hebben er glunderend bij te 
kijken. Hij heeft er, samen met zijn 
vrouw Thea naar uitgekeken dat de 
spelers weer op de boerderij zouden 
komen. Hij vertelt: “In 1984 heb ik 
deze boerderij van mijn vader over-
genomen. Mijn gezondheid zat me 
echter niet mee. Na achttien jaar zijn 
we van melkvee overgestapt op fok-
stieren, want koeien moeten elke dag 
twee keer gemolken worden en het 

fokken van stieren was wat minder 
intensief. Maar toen bij mijn vrouw 
dezelfde ziekte werd geconstateerd 
als bij onze zoon, die dubbelgehandi-
capt is, hebben we het besluit moeten 
nemen om al het vee weg te doen. Ik 
heb toen de schuur verhuurd.” Vier 
jaar geleden hoorde hij dat de Stich-
ting Openluchtspel Baak een nieuwe 
plek zocht. Gerard, die al een aantal 
keren het geluid bij eerdere versies 
verzorgd had, dacht: ‘dat kan wel bij 
ons’, maar hij dacht dat zijn vrouw 
dat niet zo zag zitten. Toen hij op de 
afscheidsavond van groep 8 de voor-
zitter van het openluchtspel, Ben 
van de Pavert, sprak, vroeg hij of ze 

al een nieuwe locatie hadden. Op het 
ontkennende antwoord van Ben zei 
Gerards vrouw: “Dat kan misschien 
wel bij ons!” 

En zo is het gekomen! In 2008 werd 
het stuk ‘Het beloofde land’ met veel 
succes 5 avonden opgevoerd. En nu 
wordt er geoefend voor ‘Geerte van 
de Voskule’.  Vooralsnog op de deel 
van de boerderij, waar Gerard spe-
ciaal hiervoor een terrasverwarmer 
en nieuwe bankjes plus tafels heeft 
aangeschaft en een aanrechtje heeft 
geïnstalleerd, maar over een maand 
wordt er in de open lucht gespeeld. 
Het hele stuk speelt zich ten slotte 
ook buiten af. De spelers hopen met 
zijn allen weer op 5 prachtige avon-
den in het tweede en derde weekend 
van juni en de tussenliggende woens-
dag. Meer weten? 
www.openluchtspelbaak.nl

Openluchtspel op locatie

Baak - De voorbereidingen voor het nieuwe openluchtspel in Baak 
zijn in volle gang. Na de eerste oefenavonden in Concordia zijn de re-
gisseurs en spelers elke maandagavond te vinden op de boerderij het 
‘Warntinck’ van de zeer gastvrije familie Hebben aan de Schooldijk 
in Baak.

Robert ter Maat en Denise Schooltink als Berend Jan en het dienstmeisje.

De wedstrijd begon met kansrijke 
vrije trappen voor beide partijen, 
maar deze werden allebei gemist. Op 
het lastig bespeelbare veld met lang 
gras was het moeilijk om de bal rond 
te laten gaan en de wind speelde ook 
zijn rol in de wedstrijd. Dit leidde er-
toe dat beide ploegen niet echt goed 
aan het voetballen kwamen. Carvium 
creëerde zich wat halve mogelijkhe-
den en hetzelfde gold eigenlijk voor 
Sociï, alhoewel dat er wel wat min-
der waren. Gert-Jan Loman was het 
dichtst bij een doelpunt met een 
schot vanaf de zestien, maar de kee-
per stond goed opgesteld en kon de 
bal simpel vangen. Het ging gelijk 
op totdat Johan Riefel moest uitval-
len na een ongelukkige botsing met 
zijn hoofd tegen dat van zijn tegen-
stander, dit was het breekpunt in 
de wedstrijd wat betreft Sociï. Trai-
ner Steffens moest wat omzettingen 
doen waardoor Dubaern Besseling 
niet meer in zijn verdelende rol kon 
spelen. Hierna was Sociï de weg een 
beetje kwijt en wist het zich nog maar 
nauwelijks mogelijkheden te creëren. 
De ruststand was 0-0.
Na de rust was het duidelijk dat beide 
ploegen geen genoegen namen met 
één puntje. Er werd vol op de aan-
val gespeeld en dit leverde de nodige 
kansjes op, nog steeds speelde de wind 
een grote rol. Maarten Rensink was 
dicht bij een doelpunt met een schot 
van afstand en ook Jasper Kamphuis 
kreeg de mogelijkheid om een schot 
te lossen, maar dit miste precisie. Aan 
de andere kant was het Carvium dat 
vooral met countervoetbal gevaarlijk 
was. Één keer moest er aan de nood-

rem getrokken worden en was het 
gelukkig slechts een gele kaart voor
Dubaern Besseling. Dit overigens
nadat de scheidsrechter ook aan de
andere kant een aantal keren mild
was geweest. Kevin Esselink kreeg in
een tijdsbestek van vijf minuten een
drietal zware trappen te verduren die
allemaal een gele kaart opleverden
voor de tegenstander, één daarvan
was sowieso rijp voor een rode kaart.
Terwijl de wedstrijd uit ging lopen op
de brilstand gebeurde het dan toch
nog. Een vrije trap voor Carvium op
de rand van de zestien werd door So-
ciï afgeslagen, maar niet voldoende.
De opnieuw ingebrachte bal werd uit-
eindelijk in de goal gewerkt door de
gevaarlijke spits van Carvium en zo
werd het dus toch nog 1-0. In het ver-
volg van de wedstrijd kon Sociï geen
vuist meer maken en zo bleven de
drie punten in Herwen. Een typische
nul-nulwedstrijd, maar als er dan toch
één ploeg aanspraak maakte op de
overwinning was het Carvium wel. In
de strijd om het kampioenschap staat
Carvium nu weer één punt voor op
Sociï, maar in de lastige zesde klasse
C kan er nog van alles gebeuren. We
wachten af en doen ons best. Zondag
was Sociï vrij aangezien oorspronke-
lijk de wedstrijd tegen Anadolu op
het programma stond. Die ploeg is 
echter uit de competitie genomen
vanwege overtreding van de regle-
menten. Aanstaande zondag speelt 
Sociï thuis tegen VVL, een ploeg die
altijd gevaarlijk is.
Uitslag donderdag 7 april
Carvium 1 - Sociï 1; 1-0
Uitslagen zondag 10 april
Deventer 4 - Sociï 2; 2-2
Warnsveldse Boys 6 - Sociï 3; 2-2
Sociï 4 - FC Zutphen 3; 2-3
Be Quick Z. 5 - Sociï 5; 10-1
Programma zondag 17 april
Sociï 1 - VVL 1; Sociï 2- Witkampers 4;
Sociï 3 - SHE 3; Oeken 2 - Sociï 4; Sociï
5 - FC Zutphen 5

Sociï
Sociï speelde op een doordeweek-
se avond een inhaalwedstrijd bij 
Carvium in Herwen. Carvium 
staat tweede en dus was het een 
zogenaamde zespuntenwedstrijd.
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Op 4 april was er een bijeenkomst in 
het gemeentehuis in Hengelo. Bur-
gemeester Henk Aalderink gaf een 
inleiding. Bronckhorst wordt gecon-
fronteerd met een aantal veranderin-
gen. Het inwoneraantal zal afnemen 
en de samenstelling van de bevolking 

verandert, meer ouderen en minde-
ren jongeren. Tegelijkertijd moet de 
gemeente de komende tijd ook nog 
eens flink bezuinigen als gevolg van 
de economische recessie. De verwach-
ting is dat Bronckhorst in 2030 vijf-
duizend inwoners minder telt. Dat is 

ruim 12 procent minder. In 2020 zal 
er 30 procent minder jeugd zijn in de 
leeftijd van 0 tot 14 jaar. En volgens 
de berekeningen is in 2025 één op de 
drie Bronckhorsters 65 jaar of ouder. 
Al deze veranderingen heeft conse-
quenties voor iedereen. 

“Het vraagt ook om verantwoorde-
lijkheid voor iedereen, er zijn kan-
sen voor iedereen, maar vooral ook 
samen aan het werk gaan is erg be-
langrijk. Als we niets doen, dan heeft 
dat veel gevolgen”, aldus Aalderink. 
“Voor ons als gemeente staat voorop 
dat Bronckhorst aantrekkelijk blijft 
voor alle (toekomstige) inwoners en 
dat de kwetsbare inwoners de juiste 
zorg krijgen. Daarvoor is de inzet 

nodig van iedereen die Bronckhorst 
maakt wat het is. De gemeente kan 
het niet alleen. Dit is een gezamenlijk 
proces van inwoners, maatschappelij-
ke organisaties, verenigingen, bedrij-
ven en gemeente”. 

Onder leiding van drs. Tanja Abbas 
van het bureau Tabadvies uit Bar-
chem, werden vervolgens de aanwe-
zigen verdeeld in groepen om te dis-
cussiëren over de mogelijkheden en 
kansen voor Bronckhorst richting het 
jaar 2030. Er waren zes onderwerpen 
waar men uit kon kiezen: economie, 
woningbouw, onderwijs, voorzienin-
gen, zorg, en ruimte. Op iedere tafel 
lag een vel papier waarop men aan 
kon geven de problemen/zorgen en 

oplossingen/aanpak. Bij iedere tafel
was een gespreksleider aanwezig.
Het college en een aantal raadsleden
luisterden aandachtig bij de tafels.
Na één uur kwam iedereen weer in
de raadszaal. 

Gespreksleidster Tanja Abbas vroeg
aan het college om een reactie. Verder
legde ze uit wat de gemeente nu gaat
doen met de adviezen van de aanwezi-
gen. De suggesties en aantekeningen
van de groepen worden uitgewerkt in
verslagen die op internet komen. Ook
die van de andere bijeenkomsten. B
en w maken vervolgens een voorstel
voor de gemeenteraad en omstreeks
november neemt de raad een besluit
over de eerste voorstellen.

Inwoners denken mee over toekomst Bronckhorst

Hengelo - Hoeveel scholen zijn er straks nog in uw dorp? Gaan kinde-
ren over tien jaar met de bus naar school? Waar gaat u over een paar 
jaar sporten: in uw eigen dorp of in een andere plaats? Kan uw vereni-
ging wel blijven bestaan als er minder inwoners (en dus minder leden) 
zijn? Is er voldoende zorg voor mensen met een beperking? Kunnen 
we dit soort zaken anders organiseren, zodat de kwaliteit van wonen, 
werken en recreëren in Bronckhorst goed blijft of misschien zelfs be-
ter wordt? De gemeente Bronckhorst wil graag de mening horen van 
de burgers. Daarom werden er in vijf kernen bijeenkomsten gehouden 
door de gemeente om met de inwoners te praten over de toekomst van 
Bronckhorst en welke ideeën ze hebben.

Er waren verschillende discussiegroepen. Eén van de discussiegroepen.

Volgens eigenaresse van De Natuur-
lijke Heelweg, Marike ten Oever, is 
een darmspoeling voor veel mensen 
een behoorlijke drempel. Marike ver-
telt: ‘In mijn praktijk merk ik wel dat 
mensen het soms moeilijk vinden om 
de eerste stap naar een darmspoe-
lingsbehandeling te zetten. Er bestaan 
nogal wat vooroordelen ten aanzien 
van de behandeling. Er wordt ge-
dacht dat het eng is of pijnlijk, of dat 
de darmflora verstoord raakt. Om de 
darmflora in balans te krijgen, wordt 
tijdens de spoeling probiotica toege-
voegd. Een darmspoeling wordt vaak 
geassocieerd met een uitzending van 
Patty Brard uit 2004. Deze uitzending 
is echter niet representatief voor de 
spoelingen zoals wij die  uitvoeren. 
Een behandeling wordt discreet uit-
gevoerd en is volkomen pijnloos en 
reukloos. Een verwijzing van een huis-

arts is niet nodig. Natuurlijk kunnen
mensen altijd de huisarts benaderen
voor meer informatie. Wel moet dan
rekening worden gehouden met een
negatief advies.  

Als mensen eenmaal een serie darm-
spoelingen hebben ondergaan, mer-
ken ze al snel de vele voordelen er-
van: de obstipatie verdwijnt, de huid
ziet er gezonder uit, men heeft een
fitter gevoel, hoofdpijn en rugklach-
ten verdwijnen, evenals depressies 
en lusteloosheid, de bloeddruk nor-
maliseert. In veel gevallen wordt de
behandeling vergoed, mits u aanvul-
lend verzekerd bent. Informeer ook 
altijd bij uw zorgverzekeraar’.
Voor meer informatie kunt u alvast
een kijkje nemen op de website: 
www.denatuurlijkeheelweg.nl. of bel
naar: 0544 843 211.

Voorjaarsschoonmaak 
met darmspoelingen
N.v.t. - De lente is weer begonnen. Voor velen betekent dit een grote
schoonmaak van het huis. Maar wat dacht u van een schoonmaak van
het lichaam met behulp van een darmspoeling?

Daarnaast stimuleert Kids in Bizz de 
leerlingen om samen te werken en 
als team te functioneren. Het project 
begon met het onderzoeken van de 
markt en het kiezen van een product. 
Twee groepjes hebben gekozen voor 
thee. Zij bedachten de naam ‘Olé, olé, 
lekkere thee’ en ‘TV’ (Thee Verkoop) 
voor hun product. Het derde groepje 
koos voor koffiebabbelaars met als 
naam ‘Knabbel de Babbel’ en het vier-
de groepje voor vriendschapsbandjes 

‘Friends B.V.’ De producten waren 
ingekocht bij Fair Trade Original. 
Voor het gekozen product maakten 
de leerlingen een verpakking en een 
reclamecampagne, inclusief kleurrij-
ke affiches met daarop leuke leuzen 
als ‘Olé, olé wij hebben de lekkerste 
thee’ en ‘Koffiebabbelaars, een explo-
sie in je mond’. In een heuse kraam 
probeerden de leerlingen afgelopen 
week met veel flair hun koopwaar 
aan de man te brengen. Dit lukte 

behoorlijk, de zaken liepen goed. Ze 
hadden er duidelijk veel werk van 
gemaakt. Alle producten waren mooi 
verpakt en werden goed aangeprezen 
op de markt, zelfs met uitgereikte fly-
ers. Na de verkoop werd de balans op-
gemaakt. Hadden de groepen winst 
of verlies gedraaid? 

Leerpunten hierbij als ‘Hoe komt het 
dat het een positief of negatief saldo 
is?, ‘Wat heb je goed gedaan?’ of  ‘Wat 
had je anders kunnen doen?’ worden 
met de leerlingen in de volgende les 
besproken. Eventuele winst gaat naar 
een door de kinderen vooraf bepaald 
goed doel, namelijk KIKA (Kinderen 
kankervrij).

Ondernemerschap op de St. Martinusschool 

Kids in Bizz

Baak - Groep 7 en 8 van de St. Martinusschool in Baak zijn in business, 
Kids in Bizz. Dit is een project waarbij de leerlingen onder begeleiding 
van hun juf en een zakelijk begeleider, in vier groepjes een eigen be-
drijfje starten en runnen. De leerlingen maken op deze manier kennis 
met alle facetten van het ondernemerschap.
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Wat is: A. Pors, Pos; Gagel (Myrica gale). 
  “Pos wodden vrogger kort-evrevene en in de beddestaenn   
  estreujd tegen vleu en luze. 
  Ok wodden ‘t vrogger wal verbrand bi’j begraffenissen um  
  de liekloch te verdrieven”.

 B.  Ge-äoste; Gezwoeg, getob. 
  “Kalm maor an, ik mot dat ge-äoste neet”.

 C.  Schoo-wikse; Schoensmeer. 
  “Haal i’j ‘s ne ni’je deuze schoo-wikse”.

Antwoorden
We’j nog van too?

Het is een driedaagse tocht voor zo-
wel menners als ruiters die door de 
prachtige omgeving van deze Achter-
hoekse gemeente voert. De opzet is 
om in een gemoedelijke, rustige sfeer 
de mooiste plekjes uit de gemeente 
Bronckhorst te ontdekken. Het is 
een zeer gevarieerd landschap met 
bosgebieden, landerijen, kastelen en 
uiterwaarden dat zich erg goed leent 
om een aantal dagen op een ontspan-
nen manier met de ruiter- of men-
sport in de natuur bezig te zijn. De 
leden van de menvereniging kennen 
natuurlijk de mooiste plekjes in hun 
woonomgeving en zijn er trots op dat 
ze deze in de verschillende routes 
op mogen nemen. Er zijn weggetjes 
opgenomen die normaal niet toegan-
kelijk zijn maar speciaal voor dit eve-

nement opengesteld worden door de 
landgoedeigenaren. De routes gaan 
voor een groot deel over onverharde 
wegen en de routes zullen niet gelijk 
zijn aan die van afgelopen jaren.

De deelnemers worden zoveel als 
mogelijk is vrij gelaten om te rijden 
wanneer zij willen. De start is elke 
dag tussen 11.00 uur en 12.30 uur. 
Het secretariaat sluit om 18.00 uur. 
Hoewel het zeker de moeite waard is 
om alle drie routes te rijden kunnen 
de deelnemers ook volstaan met één 
of twee routes te rijden. De afstanden 
zijn ongeveer 30 kilometer per dag en 
er is voldoende verkeersbegeleiding 
aanwezig. Het bekende paarden eve-
nemententerrein de Hietmaat in de 
voormalige gemeente Hengelo Gld. is 

het dagelijks start- en eindpunt van 
de tocht. Van hieruit is door leden 
van ‘In Stap en Draf ‘ een route uitge-
zet in de omgeving van Hengelo; door 
leden van ‘In de Reep’n’ de route in 
de omgeving van Vorden en door le-
den van ‘Onder de Zweppe’ de route 
in de omgeving van Zelhem.
De afgelopen jaren heeft de organisa-
tie gemerkt dat er zeker ook belang-
stelling is voor deze rit van mensen 
die er een vakantietocht van wil-
len maken. De mogelijkheden voor 
overnachtingen met pensionstalling 
voor paarden in de nabijheid van de 
Hietmaat is groot. Voor informatie: 
www. paardentoerismebronckhorst.
nl Indien u toch ’s avonds weer naar 
huis wilt, maar het te lastig vindt de 
menwagen of het rijtuig mee te ne-
men dan kan deze dichtbij de Hiet-
maat achter een gesloten omheining 
gestald worden. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u terecht op de website 
van de Stichting Paardenmeerdaagse 
Bronckhorst.                      www.
paardenmeerdaagsebronckhorst.nl

Driedaagse tocht op 27, 28 en 29 mei

Bronckhorster Paardenmeerdaagse
Bronckhorst - Na de gemeentelijke herindeling in 2005 hebben de 
menverenigingen in Vorden, Hengelo en Zelhem gezamenlijk getracht 
de paardensport in hun nieuw gevormde gemeente een extra impuls 
te geven. Dit heeft in 2009 geresulteerd in de eerste Bronckhorster 
Paardenmeerdaagse in de geschiedenis van de gemeente Bronckhorst. 
Inmiddels is het 2011 en zal de derde editie plaats vinden op 27, 28 en 
29 mei.

afd. Dialect

Kinderboerderij Feltsigt is gevestigd 
in Bekveld, gelegen in het hart van 
de gemeente Bronckhorst en zeer 
uitgestrekt maar dun bevolkt met 
zo’n 700 inwoners. Hierdoor is er 
veel ruimte voor de natuur wat dan 
toch een mooie sfeer creëert op dit 
evenement. Op zaterdag 23 en Paas-
maandag 25 april worden de moeder-
schapen doorlopend geschoren door 
professionele scheerders en voorzien 
van deskundig commentaar door de 
spreekstalmeester. De vers gescho-
ren wol wordt direct aangeboden aan 
het publiek om er mooie dingen mee 
te doen. Wat hier van gemaakt kan 
worden is te zien in de vele stands 

zoals het vilten, weven, spinnen, kle-
ding en vachten. 
Streekproducten nemen een promi-
nente plaats in op het schaapscheer-
derfeest. Hierbij moet gedacht wor-
den aan honing, vlees, jam, brood, 
soep, ijs, kaas, groente, fruit en nog 
veel meer. 
Voor de kinderen is het een waar 
speelparadijs met luchtkussens, skel-
terbaan, overdekte zandbak, scoot-
mobielrace baan, draaimolen, nagel-
studio, eieren schilderen, schmink 
afdeling en kraangraven onder bege-
leiding. 
Demonstraties zijn er ook genoeg 
deze dagen zoals sculpturen zagen 

met ketting zaag, machinaal stenen 
leggen en bomen zagen in evene-
menten wei 3. Dit jaar is er een goed 
gevulde muziekkoepel aanwezig in 
wei 2 met optredens van een zang en 
muziek trio uit de regio, de linedance 
formatie uit Steenderen en op gezette 
tijden een kinderoptreden. 
In de tenten van evenementen wei 
1 zal beide dagen een drive in show 
met Hollandse hits te horen zijn on-
der het genot van een hapje en een 
drankje en natuurlijk echt boerenijs. 
De entree bedraagt 3 euro per per-
soon en het parkeren is gratis. Kin-
derboerderij Feltsigt is gevestigd aan 
de Bekveldseweg 5 in Bekveld, tele-
foonnummer (0575) 462828. Kijk op 
www.feltsigt.nl en volg op twitter, 
facebook en hyves ook tijdens dit 
weekend.

Zaterdag 23 en Paasmaandag 25 april bij Feltsigt

Schaapscheerderfeest

Bekveld - Het voorjaar is volop begonnen, dus de tijd voor evenemen-
ten is aangebroken. Als eerste agro evenement is het semi overdekte 
schaapscheerderfeest van Kinderboerderij Feltsigt aan de beurt.

Schapen worden geschoren op het schaapscheerderfeest bij kinderboerderij Feltsigt.

Steeds werd overlegd met de hoofd-
vrouwen van Sifoe, waar het plan ooit 
geboren werd. Zij bespraken het dan 
weer met de mannen en in de gezin-
nen. De gedachten over een eigen on-
derling ziekenfonds begon te leven, 
elk had berekend of een bijdrage van 
5 dalasi per persoon van de wieg tot 
het graf een haalbare kaart zou zijn. 
De gezinnen zijn groot en de verdien-
sten laag. En toen, een paar dagen 
voor ons vertrek ging de kogel door 
de kerk. We doen het. Fase I, alleen 
in Sifoe. Als proefproject, om te be-
wijzen dat het kan! Omdat één dorp 
nooit het bedrag op kan brengen voor 
alle voorzieningen, beginnen we met 
een afgeslankt programma. Geen 
reizende dokter met analist, geen ad-

ministrateur. Maar wel elke dag een
verpleger of verpleegster en medicijn-
verstrekking in de medische post, een
schoonmaakster, een ambulance met
chauffeur en in het veld drie social
workers die naast hun voorlichtende
en begeleidende taken ook de contri-
buties voor het ziekenfonds innen. 
Zij dragen het geld af aan de pen-
ningmeester van Gamrupa the Gam-
bia. Die wordt gecontroleerd door de
afgevaardigden van de vrouwen. De
deelnemers betalen een maand voor-
uit dus in april voor de maand mei 
en zo verder. Kosten voor de maand
april neemt Gamrupa Europe voor 
haar rekening evenals de voorberei-
dingskosten. Uw hulp blijft dus zeer
welkom. De statiegeldactie van Plus
Kogelman in Ruurlo laat zien dat je
ook met kleine bijdragen een flink 
bedrag bij elkaar kunt brengen, Daar
is de teller al opgelopen tot € 2025. In
de loop van 2011 zullen er verschil-
lende acties zijn ten bate van Gamru-
pa Health Care Fund, waaronder een
“spaar-kubus-centen-kwestie” want 
we moeten dóór tot het totaalplan
verwezenlijkt kan worden zodat deze
mensen naar de dokter kunnen in de
eigen omgeving. Een tweede dorpje
heeft zich al gemeld, in andere wordt
er hard aan gewerkt. 

Blijf ons helpen. Bankrekening 1479
64 490 t.n.v. Stichting Gamrupa Euro-
pe, Maandagweg 2, 7251 MT Vorden
Tel 0575 467304 www.gamrupa.org
info@gamrupa.org

Gamrupa ziekenfonds 
van start
Het is feest in Gambia. Fase 1 van 
het Gamrupa Health Care Fund 
ging 2 april 2011 van start in Si-
foe. In februari spraken Ellen 
Meulenveld en Hinke de Klerck 
van Stichting Gamrupa Europe de 
plannen nog eens helemaal door 
met de Gambiaanse partners. 
Vier jaren was er over gepraat en 
gefilosofeerd, vergaderd, ideeën 
gelanceerd en knopen doorge-
hakt. In totaal moeten 5 dorpen 
meedoen, met 25.000 inwoners, 
om de basis medische zorg op 
poten te hebben met een mo-
biele arts met analist, verplegers 
of verpleegsters, ambulance met 
personeel, schoonmakers en een 
administrateur.

PV VORDEN 
De kop is er weer af. Het seizoen 2011 
is zoals gewoonlijk geopend met de 
vlucht vanuit het Belgische LOMMEL. 
Onder een azuurblauwe lucht storm-
den de duiven van PV Vorden, 216 in 
getal, huiswaarts. 

Met een afstand van ongeveer 118 
kilometer was het een nek aan nek 
race tussen vader en zoon Bruinsma 
en jeugdlid Rick Wuestenenk. De 
bloemen gingen ten slotte naar seni-
or Bruinsma. In het geheel een prima 
verlopen vlucht zonder achterblij-
vers. Dit schept vertrouwen voor een 
goed vervolg. We houden iedereen op 
de hoogte. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De vluchten zijn weer begonnen, ook 
in Hengelo is de ‘kop er weer af’. De 
230 duiven van PV Steeds Sneller ston-
den in het Belgische LOMMEL, een af-
stand van rond de 115 kilometer. Om 

11.00 uur werden de duiven gelost.
Uitslag: G. Kempers (12/28) 1 2 3 13
21 25 26 28 34 43 44 56, A.H.J. Peters
(7/26) 4 8 18 32 46 51 53, L Te Stroet
(4/19) 5 7 10 30, G. Duitshof (6/11) 6 17
20 27 40 45, Comb. Borneman (8/26)
9 12 22 48 49 50 54 58, R. Koers (6/18)
11 33 39 41 52 55, E. Koers (4/24) 14
16 19 31, C. Te Stroet (7/16) 15 23 24
36 37 42 57, J. Teunissen (2/8) 29 47,
W. Jansen (2/12) 35 38. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De eerste wedvlucht van de postdui-
venvereniging De Koerier uit Zelhem
startte in LOMMEL. De 318 duiven 
van 22 deelnemers werden om 11.00
uur gelost. 

Uitslag: R. van Aken (7/12) 1 2 5 27 
30 40 74, Comb. Menkhorst (8/18) 3 
12 24 29 33 48 61 64, A.H. Wassink
(14/22) 4 9 14 16 18 19 20 22 36 39
42 46 56 69, G.J. Wassink (1/14) 6, A.
Velthorst (5/32) 7 57 75 77 79, H.A. 
Kamperman (6/24) 8 21 31 32 49 50,
G.J. Velthorst (11/30) 10 11 13 34 35 37
44 45 51 52 80, W. Meijerman (5/14)
15 17 25 28 38, S. Gemmink (2/10) 23
41, E. Weenk (1/8) 26, H.W. Niesink
(4/14) 43 65 67 76, J. Th. Reindsen 
(5/16) 47 54 60 70 71, P. van Londen
(3/6) 53 55 78, R. Jansen (4/9) 58 59 66
68, Fr. Meijerman (2/11) 62 63, E.G. te
Pas (1/15) 72, H. Eenink (1/22) 73.

Duivenberichten 9 april 2011
Bronckhorst - De competitie van 
drie van de vier duivenvereniging 
in de gemeente Bronckhorst, PV 
Vorden, PV Steeds Sneller Henge-
lo Gld. en PV De Koerier uit Zel-
hem is weer gestart. Zaterdag 9 
april werd gevlogen vanuit Lom-
mel.

Boukje haar schilderijen worden ge-
kenmerkt door intense kleuren en 
zijn meditatief. De beelden van Arie 
& Cisca zijn vrij verbeeld waarbij er 

met diverse materialen wordt ge-
werkt. De expositie vindt plaatst in 
het kerkje van Bronckhorst en loopt 
van 16/4-20/4.

Expositie in het kerkje Bronckhorst
Boukje Veltman exposeert met 
schilderijen en Arie & Cisca van 
Diemen tonen hun beelden in 
steen.
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Blijf mobiel in een 45 km brommobiel

Automobiel en Taxibedrijf
Achter de Hoven 8
7021 AG Zelhem

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

De nieuwe Grecav Sonique, de enige brommobiel 
geheel van aluminium

TE KOOP: LANDBOUWGROND
Gelegen aan de Bronkhorsterstraat tussen Hengelo 
en Toldijk.

Oppervlakte ca. 6 ha, vraagprijs  47.500, - per ha k.k.

Inlichtingen: Streek Makelaars, Hans Boschloo
Tel: 06-30543954
Kijk voor meer informatie: www.streekmakelaars.nl

sterk in doen.

Met trots presenteren wij u een nieuwe 
naam voor een diepgeworteld bedrijf.

Hoveniersbedrijf Evers en 
Codit Boomverzorging groeien verder 
onder de naam Inhetgroen.

Hoveniers
Boomverzorgers
Groenvoorzieners

U kunt blijven vertrouwen op de kwaliteit 
van onze diensten en de gedrevenheid 
van onze mensen.
 
Tot ziens bij Inhetgroen!

www.inhetgroen.com
Zutphen Emmerikseweg 83-A  |  7223 DA  BAAK  | T 0575 441048  |  F 0575 44 2041  |  info@inhetgroen.com

Grand Bistro de Rotonde viert op 

19 april 2011  
haar heropening Spectaculair en Sportief

U bent welkom van 17.30 uur tot 19.30 uur 
op het oude adres!

Graag tot ziens!
Grand bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Kerkstraat 3, 7251 BC Vorden • Tel. 0575-551519 • www.bistroderotonde.nl

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Vraag naar de vele mogelijkheden

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

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

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Nieuw in onze showroom Hout pellet-kachels 

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

*Voor uitgebreide actievoorwaarden: www.oldenhave.nl

     
  Plus 125,- 
gratis kluswerk       
     van een 
    Oldenhave 
      vakman.

    Met een  

     Bosch 

   HR-ketel 

  Prijs vanaf

1.600,-  

U kunt al een ketel huren 

vanaf € 25.-/ maand

Borculo
Zutphen
Ulft

Met Oldenhave lekker 
warm én voordelig 

het jaar door

Dakgoot
 repareren

t.w.v. 75,-

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

      
 Lekkende   
   kraan?

t.w.v. 25,-

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

 douchekop
   t.w.v. 75,-

  Vervanging
 radiatorknop

t.w.v. 25,-

En zoek voor €125,- gratis klussen uit*

Autobeurt groot of klein. Doen we ook!
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

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

Afmetingen, o.a. 4, 
5 en 9 m2

Nette en veilige opslag 
voor inboedel,  
voorraden, etc.

Voor meer informatie: 
tel. 06-10433358

www.teeuwenopslag.nl

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl
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Vrijdag 15 april
in het café

2e ronde
Hengelse
Ambassy

De Natuurlijke Heelweg

Darmspoelingen / Voedingsadvies / Coaching

0544 843 211      www.denatuurlijkeheelweg.nl     info@denatuurlijkeheelweg.nl 

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

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

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

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

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

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

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl
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Wordt vervolgd...

Winnaar Maart: 
Dhr. H. Sonderen

uit Winterswijk

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

Op naar 
’t kleinste stadje.

De Gouden 
Leeuw toch?

www.bettingressing.nl

NIEUW: mega showtuin met sierbestrating!

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170

BTW
(op al onze voorraad tegels)

Voor de 
snelle beslisser 

betalen wij 
de 19% btw!

*

tegel actie!
VAN 9 T/M 16 APRIL

2e paasdag open van 11-17 uur

U vindt altijd de juist tegel
* Zonder tussenkomst van derden 

en uitgezonderd lopende acties, 
orders en projecten.



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

     Galileïstraat 15 7131 PE  Lichtenvoorde
  tel. 0544-371560 fax 0544-377146
  Internet: www.dankbaar.nl E-mail: info@dankbaar.nl

Galileïstraat 15 
7131 PE  Lichtenvoorde
tel. 0544-371560

fax 0544-377146
Internet: www.dankbaar.nl 

E-mail: info@dankbaar.nl

Schildersbedrijf Dankbaar is een 
veelzijdig schildersbedrijf dat hoofd- 
zakelijk werkzaam is in het onderhouds-
schilderwerk bij particulieren en 
bedrijven en voor een deel het 
schilderwerk in de particuliere nieuw- 
bouw uitvoert. Ook in onze professionele 
spuiterij worden werken uitgevoerd met 
een grote diversiteit.

Ter versterking van ons team 
zoeken wij

Een gemotiveerde
onderhoudsschilder

Onze voorkeur gaat uit 
naar iemand met ervaring 
in schilderen en glaszetten.

Denk je hier aan te kunnen 
voldoen en dit wil aanpakken, 
bel of schrijf ons dan.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor Kaemingk, importeur van decoratie-artikelen voor Kerst, 

Pasen, Valentijn en het Voorjaar, zijn we op zoek naar:

LOGISTIEK MEDEWERKERS  
in Aalten  VMK818849

Werk je graag in de logistiek en ben je ervaren of wil jij je verder 

bekwamen als logistiek medewerker, dan biedt Euro Planit je 

een leuke en uitdagende baan bij Kaemingk in Aalten. 

Wij hebben mogelijkheden in de functies: Reachtruck-
chauffeur, Orderpicker en Orderwikkelaar. 

Als logistiek medewerker werk je secuur en efficiënt, heb je 

rekenkundig en cijfermatig inzicht en ben je bereid om in 2 

ploegen te werken.

Ben jij een logistieke topper en geïnteresseerd in één van lo-

gistieke functies, dan nodigen wij je van harte uit te reageren. 

Voor aanmelding of voor meer informatie kun jij je richten aan 

Maurice Kingma. Telefoonnummer: 0575-555518 of via email: 

Kaemingk@europlanit.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ALUMINIUM LASSER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO822598

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het samenstellen, hechten 
en aflassen van de verschillende aluminium plaatdelen 
tot een klantspecifiek product volgens werk opdracht.

Functie eisen;
- Afgeronde metaal opleiding, minimaal niveau 2;
- minimaal 3 jaar werkervaring als constructiebankwer-

ker/lasser;
- ervaring met het lassen van aluminium is een pré.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Groenlo – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO822599

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Groenlo zijn wij op 
zoek naar een constructie bankwerker/lasser die tevens 
affiniteit heeft met sleutel werk. Je werkzaamheden zul-
len bestaan uit het lassen, samenstellen en afmonteren 
van klant specifieke producten.

Functie eisen:
- Afgeronde metaal opleiding niveau 2;
- minimaal 3 jaar werkervaring als constructiebankwer-

ker & lasser. 

HECHTLASSER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO819538
 

Werkzaamheden;
De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de 
constructiedelen, het voorbereiden en aftekenen van de 
aan te lassen onderdelen en vervolgens het hechten van 
deze onderdelen.

Functie eisen;
- Elektrisch en MIG /MAG lassen;
- bekend met het gebruik en onderhoud van gereed-

schap, hijs- en transportmiddelen.

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer – Fulltime – vacaturenummer; 

VIO818088
 

Werkzaamheden;
We zoeken kandidaten die een bovengemiddelde kennis 
van en interesse in de Nederlandse taal hebben, 70% 
van de functie zal namelijk bestaan uit het redigeren 
van teksten. Een taaltest op verschillende vlakken maakt 
deel uit van de selectieprocedure. Naast het redigeren 
van teksten zijn ook de volgende taken onderdeel van je 
functie: Het verzorgen van correspondentie, agendabe-
heer, het maken/coördineren van afspraken, archiveren 
en het CRM-systeem up-to-date houden.

Functie eisen;
- MBO-niveau; secretaresseopleiding;
- ervaring met MS Office pakketten;
- minimaal 3 jaar ervaring in soortgelijke functie;
- uitstekende kennis van de Nederlandse taal zowel in 

woord als in geschrift.
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