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Dinsdag 13 april 2010
72e jaargang no. 6

Ook is de gelegenheid mee te dingen naar een van de 5 luxe posters op
linnen. 

Zie ook de advertentie elders in Contact!

Kampioensposter 
bij Super de Boer
Vorden - Bij Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuijs ontvangt
men vanaf donderdag 15 april a.s. bij iedere € 10,- of meer besteding
een kampioensposter van De Graafschap

Rond half negen hadden ongeveer 60
jongeren in de leeftijd van 14 tot 24
jaar de Jeugdsoos gevonden. De reac-
ties van de jeugd waren positief en
vooral op de toekomst gericht. ‘ Einde-
lijk een plek om bij elkaar te zijn ‘ en ‘
we kunnen hier vast leuke activiteiten
gaan doen’, aldus enkele reacties. De
afgelopen maanden hebben zgn. Vor-
dense ‘hangjongeren’ zich samen met
hun ouders bezig gehouden om in
Vorden voor de jeugd een eigen ont-
moetingsplek te creëren. Daarbij wer-
den de jongeren gesteund door de ge-
meente Bronckhorst. Er is toen een
initiatiefgroep in het leven geroepen
die zelf met plannen kwam. Burge-
meester Henk Aalderink stelde des-
tijds diep onder de indruk te zijn ge-

raakt van wat er de afgelopen maan-
den in Vorden is gerealiseerd.

De muziek op de openingsavond werd
professioneel verzorgd door twee dj’s.
Enkele wijkbewoners rond het koepel-
tje hebben voor de jongeren die zowel
binnen als buiten toezicht houden
paarse T-shirts met het opschrift
“CREW” ter beschikking gesteld. Wijk-
agent Jack Tabor die de gesprekken
over een eigen jeugdsoos vanaf het be-
gin heeft bijgewoond, was vrijdag-
avond ook aanwezig om de organisa-
tie met de opening van de jeugdsoos
te feliciteren. Jan Dijkman, één van de
drijvende krachten voor een onderko-
men voor de jeugd sprak in zijn ope-
ningswoord de verwachting uit dat de

jeugd van Vorden met respect voor el-
kaar de Jeugdsoos een goede invulling
gaat geven. De Stichting Jongerenwerk
Vorden zal daarbij voor de jeugd een
steun in de rug zijn. 

De jeugdsoos is twee dagen in de week
geopend. Naast de vrijdagavond van
19.00 tot 00.00 uur is er elke dinsdag-
avond een inloopavond van 18.30 uur
tot 22.00 uur. Er is dan gelegenheid
om wat te kaarten, te darten of ge-
woon wat met elkaar te praten. Op de
dinsdagavond wordt er geen alcohol
geschonken en is er wel muziek maar
geen dj. Het ligt in de bedoeling dat er
na de zomervakantie met alle betrok-
kenen een evaluatiegesprek zal plaats
vinden. Pakt dat goed uit dan worden
de avonden in ’t Stampertje na de va-
kantie gecontinueerd. Is richting toe-
komst het dorpscentrum omgebouwd
tot Kulturhus, dan krijgt de jeugd
daar een eigen onderkomen.

Veelbelovende start jeugdsoos

Vorden. De start van de jeugdsoos in Vorden op vrijdag 9 april 2010 is ge-
slaagd. Het was een spannend moment voor de organiserende jongeren
toen de deuren van ‘t Stampertje om 19.00 uur open gingen. Langzaam
druppelde veel jeugd en enkele belangstellende ouders binnen.

feestelijke opening, in het midden voorzitter Ge de Jong

In de klasse B Cat. CDE behaalde Frau-
ke Hermans met haar pony Royal Syl-
vester een 3de prijs met 185 punten.
Chyenne van Dijk behaalde in de klas-
se L2 Cat. CDE een 3de prijs met 199
punten. Dit deed zij met haar pony
Aladin.

Vanaf zaterdagmiddag reden ook
de paarden.
In de Klasse B behaalde Carlijn Slijk-
huis een 1ste en 2de prijs met resp. 188
en 194 punten. Dit deed zijn met haar
paard Aime.

Op zondag behaalden de volgende
leden een prijs.
Anneloes Herbold behaalde met Zjiem
in de klasse B een 2de prijs met 197
punten. August Koster behaalde met
Udette-W, in de klasse L1 een 4de prijs
met 184 punten. In de klasse L2 be-
haalde Hester Slegt met Zingy een 2de
en 3de prijs met resp. 186 en 185 pun-
ten. In de klasse M1 behaalde Marina
Gotink een 4de prijs met 188 punten.
Zij deed dit met haar paard Zapp. Ook
Suzan Schroder reed in deze klasse. Zij
behaalde met Mister B een 6de prijs
met 183 punten. 
Op zondagmiddag behaalde Ellen Wa-
enink met haar paard Emmely een
5de prijs met 185 punten. Dit deed zij
in de klasse B. Bij het springen behaal-
de Bart Hartman een 1ste prijs. Dit
deed hij in de klasse M, met zijn paard
Udette-W.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - Afgelopen weekend werd
weer het jaarlijkse concours verre-
den. Voor de leden was dit een
thuiswedstrijd. Er werd goed gere-
den. De pony's deden de aftrap op
zaterdagochtend. Hier volgen de
uitslagen.

Wat deze avond brengt is zelfs voor
het bestuur een verrassing want de-
ze avond is georganiseerd door het
eendagsbestuur. 

Elk jaar wordt er elke keer op een
andere manier uit de leden een
aantal gekozen die het jaar erop
een avond gaan verzorgen. We zijn
dus erg benieuwd wat ons te wach-
ten staat maar zeker is al wel dat
het een leuke avond zal worden. 

22 en 23 april is de provinciale
handwerktentoonstelling in het
Dorpscentrum. Prachtige werk-
stukken zijn daar te bewonderen
die door leden uit de provincie Gel-
derland zijn gemaakt. Het is zeker
een bezoek waard.

Verrassingsavond
voor 
Vrouwen van Nu
Vorden - Woensdag 21 april is
weer de maandelijkse bijeen-
komst van de Vrouwen van Nu
om 19.45 uur in de Herberg.

Elke zaterdag
krat bier naar keuze € 8.83
(Kijk voor de voorwaarden in de winkel)

Riblappen kilo € 5.99

Gekruid gehakt
Diverse smaken 500 gram € 1.99

4 zakken potgrond
à 20 liter € 5.00

Dubbele Lentebloeierzegels, 
laatste week!

Plus beleef het verschil!
Alleen bij Plus Hans Eland

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Struik-
margriet

€7.99

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

Tel. (0314) 62 00 55

Aspergemenu
Aspergesoep

***
Asperge Hollandse wijze of 

Asperge met zalm

***
Koffie met likeur

€ 27,50



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur ds. R.H. Boiten uit Dieren

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 april 10.00 uur mevr. E. Teunissen

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 april 10.00 uur Woord- en communieviering
m.m.v. Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 april 17.00 uur Eucharistieviering Volkszang 
Zondag 18 april 10.00 uur Woord- en communieviering he-
renkoor

Tandarts
17  t/m 18 april P.J. Waart, Barchem tel 0573 – 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

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

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 drukrioolsysteem 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
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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,
kinderopvang.

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
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. 

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles
• Vacustep
• Powerplate
• Zonnebankstudio
• Nagelstudio

Specialist in het shapen van uw lichaam.

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

LADIESNIGHT !!
Woensdag 21 april van 18.00 tot
23.00 uur in café-zaal Wolbrink
te Hengelo Gld. Entree Gratis!

Uw tuin spitten, frezen of
ploegen. Gerard Esselink tel.
0628162335

�

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

Vlaai van de week

Bosbesbavaroisevlaai  € 6,55

6-8 pers

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Deze week

• Luikse wafels 2 st. € 1,50

• Voorjaarsslofje € 6,95
met appel en room

Aanbiedingen geldig van di. 13 april t/m za. 24 april.

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

Afslanken met eiwit
onder professionele

begeleiding:
bel 0575 - 46 32 05

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

Te koop: Houtbewerking
machines w.o. vl.vd bank, cir-
kelzagen, afkortzagen, lint-
zaag, grote partij underlay-
ment platen, partij balkhout,
regelwerk en panlatten, isola-
tieplaten 4 en 6 en 8 cm dik
en 1 en 2 en 3 en 4 roedige
hooiberg Tel. 06-50502680

�

Pinetum "de Belten" in
Vorden zoekt een vrijwilliger/-
ster voor het bijhouden van
de catalogus (1000 verschil-
lende soorten coniferen) en
de overeenkomstige naam-
bordjes. Dit werk verlangt
een grote mate van precisie
en een zekere dendrologi-
sche belangstelling. Enige
computervaardigheid kan tot
grote steun zijn. Wat wij te
bieden hebben is een gezelli-
ge sfeer in een prachtige om-
geving. Als u dit aanspreekt,
bel dan met (0575) 556262.

�

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

Gezocht: overdekte stal-
ling paardentrailer in Ruurlo
of directe omgeving. Hoogte
ca. 2.80m 0573-459904 of
06-53642327

�

Wie heeft mijn grijze jack
meegenomen bij paasvuur
Kranenburg? tel: 0575 -
551528

�

Dagmenu’s
14 t/m 20 april

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags 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 14 april
Bosuiensoep / Zwiebelrostbraten met gefrituurde uien en rode
wijnsaus, gekookte aardappelen en groente.

Donderdag 15 april
Huisgemaakte gehaktbal in jus, aardappelen en groente /
Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom.

Vrijdag 16 april
Chinese kippensoep / Pangafilet met zoetzure saus, rijst en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 17 april (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van kipfilet met champignonsaus, aardappelen en rauw-
kostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 19 april
Uiensoep / Wokki wokki van kipfilet, wokgroente en jus, rijst en
groente.

Dinsdag 20 april
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

Aangeboden: woonruim-
te voor 1 a 2 personen. Inde-
ling: woonkamer, slaapkamer
en keuken. Douche, toilet en
bergruimte € 455,-- all in per
maand. Tel. 0575 - 46 17 33

�



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Vol smaak:
Biologische trostomaten uit de polder 

500 gram 0,99
Groene kiwi’s XXL 10 stuks 2,49

Uit eigen snijkeuken:
Roerbak-, macaroni-, bami- of
nasipakketten 350 gram 1,95

Weekaanbiedingen:
Zoete witte druiven zonder pit 500 gram 1,99
Paksoi per stuk 0,69

Uit eigen keuken:
Asperge schotel met roomaardappeltjes,
gehakt en asperges per persoon 6,95

ER ZIJN WEER HOLLANDSE ASPERGES!

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Van alle sterretjes om ons heen,
ben jij er nu een.
Je was zo lief, sterk en klein,
Maar voor jou mocht het
niet zo zijn.

Lieve Anouk

We zullen je nooit vergeten

12-4-2008 4-4-2010

Kleindochter en nichtje van
Opa en Oma Wolsheimer
Gerco en Anja Bikkel
Tamara, Niek en Bram
Bert en Marieke ten Dolle
Romy en Lars

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van
mijn man, onze vader en opa

Herman Berends

hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.

Daar het voor ons onmogelijk is u allen persoonlijk
te schrijven, betuigen wij op deze wijze, onze op-
rechte dank.

Annie Berends-Bolwiender
Kinderen en kleinkinderen

Lochem, april 2010

HOLLANDS
GROF

DEZE WEEK 

€ 1.99

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 13 april t/m zaterdag 17 april 2010.

WITTE
BROODJES

6 VOOR € 1.95

VRIJDAG EN ZATERDAG 

CHARLOTTE
TAARTJE

VOOR € 7.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

ACHTERHOEKSE
APPELVLAAI 

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

DE GRAAFSCHAP
KAMPIOEN
Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuijs 
zijn al jaren sponsor van De Graafschap. 
Veel Vordenaren, Kranenburgers, Wichmonders zijn ook supporter
van De Graafschap.
Om dit samen te vieren heeft Super de Boer Yvonne en Wilbert
Grotenhuijs een ludieke actie bedacht. 
Vanaf donderdag 15 april 2010 bij iedere besteding van € 10,– of meer

1 KAMPIOENSPOSTER
GRATIS
Tevens kunt u vanaf donderdag
15 april 2010 meedingen naar
een 

LUXE KAMPIOENSPOSTER 
OP LINNEN.

Acitiekaarten zijn af te halen bij de Infobalie, en
ingevulde actiekaarten kunt u deponeren in de
groene actiezuil. 
Deze staat achter de kassa.

Er worden maar liefst 5 luxe kampioensposters op
linnen gratis uitgegeven!

Verdrietig om haar heengaan, maar met een dank-
bare herinnering aan de liefde die zij ons heeft ge-
schonken en met een bevrijdend gevoel dat haar lij-
den nu voorbij is, geven wij u kennis van het over-
lijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder

Betje Harmsen-Kist
Elisabeth

sinds 1992 weduwe van Jan Harmsen

in de leeftijd van bijna 94 jaar.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar het
verplegend personeel van De Beekdelle te Vorden

en dr Hageman, voor hun goede en liefdevolle zorg.

Theo † en Rieky
Willy en Marinus †
Johan en Gerrie

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 7 april 2010

Correspondentieadres:
Overweg 13
7251 JS Vorden

De uitvaartdienst en begrafenis hebben op maan-
dag 12 april plaatsgevonden te Vorden.
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Enige en Algemene Kennisgeving 

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn allerliefste, mijn
lieve trouwe pappa, onze lieve zwager en oom

Jhr. Mr. Jacobus Johannes Aricius Greven 
-Jaap-

oud notaris 

★ Leeuwarden † Zutphen
17 februari 1928 31 maart 2010

-Een rots in de branding- 

Vorden: Loukie Greven-de Vries 
Jaap 

Almen: Loutje Greven-Twiss Quarles van Ufford 
Henk Greven in herinnering

Utrecht: Karel Greven 
Liesbeth Greven-Blankhart 

Kees 
Piet 

Zutphen: Christien Hoekstra-Greven 
Aad Hoekstra 

Loutje 
Ruth 

Eefde: Sofie Greven 

Willem Alexanderlaan 53
7251 AW Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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



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

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

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

Te Koop:
perceel landbouwgrond

gelegen aan de Lankhorsterstraat te
Wichmond, nabij huisnummer 16

Groot ca. 1,5 ha.

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG Vierakker
Tel.: 0575-441331   www.lomanvastgoed.nl

OPSLAGRUIMTE

TE HUUR 

VANAF

1 TOT 138 M
2

voor bedrijf en particulier

Tel.: 06-10433358

www.teeuwenopslag.nl

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

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

Pelgrom en                  samen sterk...

Park Ranger Stuurbekrachtiging

16 PK Honda motor 105 cm  multiclip/combi maaidek

5.590,-

4.890,-

Villa 12 HST Hydrostatische aandrijving

12.5 PK B&S motor 85 cm multiclip/combi maaidek

2.990,-

2.790,-

Park Residence 4-WD 4 wiel aangedreven Stuurbekrachtiging

16 PK Honda motor110 cm multiclip/combi maaidek

vanaf

5.690,-

Verticuteer-
machine VE32
Werkbreedte: 32 cm, 
vermogen: 1500 Watt, 
met opvangbak

749,-

649,-

Gazonmaaier
Collector combi
Mulchen of 
opvangen
Maaibreedte: 53 cm, 
grote wielen

149,-

129-

Electrische 
maaier 
Collector 39 EL
Vermogen: 1300 Watt
Maaibreedte: 37 cm

Multiclip maaier
PRO 50 S
5,5 PK Honda motor
Maaibreedte: 38 cm

199,-

159,-
679,-

629-
349,-

319-

Gazonmaaier
Collector 46 B
4 PK B&S motor
Maaibreedte: 44 cm

...in al het gazonwerk



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 15 van
12 t/m 17 april 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN



Ton Rutting: ‘Om nog meer bekend-
heid aan het museum te geven en
daaraan gekoppeld een betere uitstra-
ling, hebben wij als bestuur besloten
dat er een ander logo moest komen.
Het is ontworpen door Jeannette Vre-
develd. Een logo van twee samenge-
vouwen handen met daarin een gesti-
leerd Mariabeeld en een torenspits dat
uistekend past bij de waardigheid en
het gewijde karakter van het monu-
mentale kerkgebouw dat daarmee een
definitieve culturele herbestemming
heeft gekregen’, zo zegt hij. Bestuurs-
lid August Koster overhandigde Twee-
de Paasdag (namens de PR commissie)
Ton Rutting het nieuwe logo.

Dit jaar wil de Stichting VKK de zeven
sacramenten van de rooms-katholieke
kerk onder de aandacht brengen
(doopsel, vormsel, eucharistie, biecht,
priesterschap, huwelijk en het H. Olie-
sel (sacrament der zieken). De uitbeel-
ding gebeurt met poppen die heel le-
vensecht overkomen. De expositie, die
eveneens met Pasen is geopend, is
vooral tot stand gekomen dankzij de
belangrijke medewerking van Henk
Ensink uit Deurningen, die een grote
en bijzondere verzameling van devo-
tionalia bezit. De tentoonstelling is ie-
dere dinsdag, donderdag en zondag
van 11.00 tot 17.00 uur geopend.
Om een beter inzicht te verkrijgen in
de samenstelling, wensen en voorkeu-
ren van de bezoekers aan het Heiligen-

beeldenmuseum, heeft het onder-
zoeksbureau ROMA uit Hengelo vorig
jaar de opdracht gekregen om een be-
zoekersonderzoek uit te voeren. De re-
sultaten van dat onderzoek werden
Tweede Paasdag door mede-directeur
Maarten van Zetten aan de Stichting
VKK aangeboden. Hieruit bleek dat de
bezoekers met een score van 8,1 zeer
tevreden zijn. Vooral de opbouw van
de collectie, de sfeer en rust in het mu-
seum en de aandacht van de gasthe-
ren en gastvrouwen scoorden hoog!!
Er is wat 2010 betreft, nog meer goed
nieuws vanuit het museum te mel-
den. Daarvoor even terug naar Oude-
jaarsdag 2009. Toen knalden de cham-
pagnekurken en werd er een feestelij-
ke dronk uitgebracht. Dat gebeurde
nadat de Stichting Oude Gelderse Ker-
ken voor de somma van één euro de H.
Antonius van Padua kerk Kranenburg
van het Parochiebestuur van de Chris-
tus Koning/H.Antonius had overgeno-
men! Het klonk het bestuur van het
Heiligenbeeldenmuseum als muziek
in de oren toen de nieuwe eigenaar
SOGK bekend maakte dat als eerste
prioriteit het achterstallig onderhoud
in de kerk aangepakt zou worden.
Ton Rutting: ‘Wij zijn uitermate ver-
heugd dat de verwarmingsinstallatie
in het najaar wordt vernieuwd. Dat be-
tekent dat wij het museum vanaf 17
oktober sluiten, zodat wij begin no-
vember over de nieuwe (aardgasge-
stookte) verwarming kunnen beschik-

ken. Dan kunnen onze vrijwilligers
met het oog op de komende kerstexpo-
sities hun werkzaamheden in een lek-
ker verwarmde kerk verrichten. Dat
geldt dan tevens voor de mensen uit
het Friese Ferwerd die hebben aange-
boden om ook dit jaar, gezien het suc-
ces van afgelopen jaar, opnieuw een
kerstexpositie te willen verzorgen.
Ook kunnen we putten uit de collectie
van Ton de Vaal, secretaris van de
‘Vrienden van de Kerstgroep’ en uit
collecties van andere verzamelaars.
Het belooft weer heel mooi te wor-
den’, zo zegt Ton Rutting.

De Stichting VKK heeft het komende
jaar nog meer pijlen op haar boog. Zo
zijn er plannen om nog meer struc-
tuur te geven aan het ‘Cuypers-wan-
delpad’. Dat gebeurt samen met o.m.
de eigenaar van het klooster, de pasto-
rie en Kranenburgs Belang. Een route
van circa een uur langs een aantal van
door Pierre Cuypers ontworpen ge-
bouwen (Paduakerk, school, koetshuis
Wientjesvoort, kapellen e.d.) Ton Rut-
ting: ‘Door al die activiteiten en plan-
nen, kunnen we uiteraard niet zonder
vrijwilligers. Daarom hebben wij het
vrijwilligersbeleid (waar met name
Bart Hartelman zich mee bezig
houdt), tot speerpunt van het be-
stuursbeleid gemaakt. Wij hebben
thans circa 70 vrijwilligers. Een stabiel
aantal waarmee we uit de voeten kun-
nen. Wel slaat de vergrijzing toe. Jon-
geren hebben vrijwel geen tijd. Toch
blijf ik optimistisch omdat mede door
de huidige groep vrijwilligers zelf, tel-
kens weer nieuwe mensen worden ge-
vonden die ons willen helpen’, zo zegt
Ton Rutting.

Collectie scoort hoog bij bezoekers

Toekomst Heiligenbeeldenmuseum
nog zonniger!

Kranenburg - Ton Rutting, voorzitter van de Stichting Vrienden van de
Kerk op de Kranenburg, is in zijn element. Niet alleen vanwege het feit dat
hij enkele maanden geleden de voorzittershamer van Bart Hartelman
heeft overgenomen, maar bovenal dat het heiligenbeeldenmuseum zich
de komende jaren nog meer zal profileren.

In Nederland krijgen jaarlijks onge-
veer 250.000 kinderen (1 op de 20) te
maken met jeugdzorg, meestal als ge-
volg van problemen in de thuissitua-
tie. Soms is de hulpvraag vrijwillig,
soms heeft de kinderrechter ingegre-
pen en wordt een kind onder toezicht
geplaatst. De jeugdzorg helpt kind en
gezin met intensieve thuisbegeleiding
en daghulp. Daarnaast kan een deel
van de kinderen niet thuis blijven wo-

nen en wordt in een leefgroep of
pleeggezin geplaatst.

In (pleeg)gezinnen met financiële be-
perkingen of jeugdzorginstellingen is
vaak geen geld voor extraatjes.
Kinderhulp vindt dat alle kinderen de
kans moeten krijgen om hun talenten
te ontwikkelen en (leuke) ervaringen
op te doen. Dit kan bijvoorbeeld zijn
door het volgen van muziek- of dans-
lessen of door lid te worden van de
plaatselijke voetbalclub. Ook een
weekje kamperen kan hen helpen om
even hun problemen te vergeten en
gewoon kind te zijn.
Het Nationaal Fonds Kinderhulp krijgt
jaarlijks duizenden aanvragen vanuit
jeugdzorgorganisaties. Dankzij in-
komsten van onder meer de landelijke
collecte, kan Kinderhulp gelukkig in
veel gevallen financieel bijspringen.
Om al deze kinderen te kunnen hel-
pen, heeft Kinderhulp veel geld nodig.
Kinderhulp hoopt daarom op uw gul-
le gift aan de collectant.

50 jaar Kinderhulp: 

Een halve eeuw collecte voor
"gewoon geluk"
Dankzij de inkomsten uit de jaar-
lijkse collecte kan het Nationaal
Fonds Kinderhulp elk jaar tiendui-
zenden kinderen helpen. Kinderen
die in hun leven veel ellende heb-
ben meegemaakt en ook "een beet-
je gewoon geluk" verdienen. Din-
gen die soms zo gewoon lijken, zijn
voor een grote groep kinderen in
Nederland niet weggelegd. Van 18
tot en met 24 april gaan er daarom
bijna 25.000 vrijwilligers op pad
met de collectebus van Kinder-
hulp.

Hulp bij het wandelen, mee met een
fietstocht, samen spelletjes doen, hel-
pen bij de maaltijd. Helpen bij de uit-
eenlopende activiteiten die op De
Beekdelle georganiseerd worden.
Naast ondersteuning op allerlei ma-
nieren brengt het de vrijwilliger in

contact met mensen uit misschien
wel hetzelfde dorp, dezelfde kerk of
vereniging. Men doet de ouderen een
plezier en levert een waardevolle bij-
drage aan de samenleving. Zij stellen
de hulp bijzonder op prijs, want zon-
der de inzet zijn een heleboel activitei-
ten simpelweg niet mogelijk. 

Wil men zich aanmelden als vrijwilli-
ger van Sutfene of wil meer informa-
tie? Dan kan men bellen met Roelien
Westerveld 0575-438580.

De Beekdelle zoekt vrijwilligers
Vorden - Vrijwilligerswerk voor ou-
deren verbreed uw horizon en het
is leuk en dankbaar werk. De Beek-
delle zoekt voor diverse activitei-
ten en projecten hulpvaardige vrij-
willigers.

In drie groepen verdeeld gingen ze
langs de huizen. Eén kind belde aan
en als er werd opengedaan zongen ze
in koor:

Palm- Palmpasen. Ei koerei, 
Over ene zondag krijgen wij een ei.
Eén ei is geen ei, Twee ei is een hallef ei, 
Drie ei is een Paasei.
Haantje op een stokje, 
Geef ons toch een brokje, 
Geef ons toch een stukje brood, 
Anders gaat ons haantje dood.

Je moet wel een hart van steen hebben

als je dan niets geeft. De meeste men-
sen hadden al een zak klaar staan met
snoep en een enveloppe met geld. Dat
geld is voor een goed doel, meestal
voor het Rode Kruis. Dit jaar ook voor
Gamrupa Europe dat hiermee Gambi-
aanse kinderen naar school laat gaan.
Meester Wim overhandigde enkele da-
gen later letterlijk een zak met geld.
Daarin zat € 371,82. Dat betekent 3
kinderen een jaar naar school. Wat
een geweldig resultaat. Men belde het
bedrag meteen door naar Gambia. Ie-
dereen was blij! Is er interesse in dit
werk? Kijk op www.gamrupa.org of
bel 0575 46 73 04 (Hinke de Klerck) of
0573 45 32 65 (Ellen Meulenveld.) Zij
hebben niet alleen geld, maar ook
hulp voor diverse klussen nodig, soms
kleine, andere keren groter.

Palmpaasoptocht
Kranenburg - Op Palmzondag lie-
pen de kinderen van basisschool
de Kraanvogel in Kranenburg mee
in een Palmpaasoptocht.

Dit concert van anderhalf uur zal uit-
gevoerd worden door het in de regio
bekende seniorenorkest en wordt gefi-
nancierd door Cultuurfonds Vorden.
Het orkest bestaat uit een vijventwin-

tigtal amateursmusici, uit deze regio,
verdeeld over een strijkers-, een bla-
zersgroep en ritmesectie.
Zij spelen muziek uit verschillende
disciplines en hebben zich een goede
naam verworven o.a. door hun optre-
dens bij nieuwjaarsconcerten in Zut-
phen en Lochem.

Het belooft een geweldige middag te
worden.

Happy Days treedt op in de
Wehme
Op dinsdagmiddag 20 april ver-
zorgt het groot salonorkest "Happy
Days" uit Zutphen een middagcon-
cert voor de bewoners van de
Wehme.

Tot dusver hebben zich 14 kinderen
aangemeld. De organisatie hoopt dat
zich nog een aantal kinderen zullen
opgeven. Dat kan nog steeds via Mie-
ke.polman@hotmail.com

Tijdens Koninginnedag

Kids Living Statues Festival
Vorden -  Zoals reeds in een vorige
editie van Contact is kenbaar ge-
maakt, organiseert de Oranjever-
eniging op Koninginnedag voor
kinderen van 8 t/m 12 jaar het ‘
Kids Living Statues Festival’.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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3. Opening kas, in het midden o.a: de heren Snoeink, Graaskamp,  
Overmars, Jan Knoef en Rigterink.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding

van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. 

De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 43 - 2010

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2. Veel grote kleutertjes!

1. School de Vordering op bezoek bij de broodfabriek.

3

2



Vorden - ‘Toonkunst Plus Zutphen’,
met niet alleen leden uit Zutphen,
maar ook uit omliggende plaatsen,
zoals Warnsveld en Vorden, is een
gemengd koor van 50 plussers. Het
koor telt 60 leden. 

Volgend jaar hoopt het koor het eerste
lustrum te beleven. Dit jubileum
wordt gevierd met een bijzonder con-
cert op 27 maart 2011 in de St. Jans-
kerk in Zutphen. Momenteel is men
reeds bezig met het instuderen van de
muziekstukken. Zo staan Stabat Mater
van Pergolesi, Missa Brevis (Kleine Or-
gelmesse ) van Haydn, Psalmen van Vi-

valdi en Stabat Mater van Rheinberger
op het programma. Echter het koor
heeft vooral een tekort aan mannelij-
ke leden. Heeft men interesse, dan be-
staat de mogelijkheid om zomaar op
een donderdagmiddag in het Nut in
Warnsveld binnen te wippen. Daar
wordt vanaf 8 april gerepeteerd onder
leiding van Hans Lamers en pianist
Henk Woudstra. 

Ook bestaat de mogelijkheid om al-
leen mee te zingen tijdens het jubi-
leumconcert. Voor nadere informatie
Ellen Stehmann (0575) 55 14 95 of
e-mail ellen-stehmann@hetnet.nl

Toonkunst Plus Zutphen
zoekt mannelijke leden

Het jeugdorkest dat elke donderdag-
avond om kwart voor zeven in het
Dorpscentrum repeteert, repeteerde
deze zaterdag al vanaf half twee onder
leiding van dirigent Berjan Morsink.
Samen met enkele ervaren muzikan-
ten werden de puntjes op de i gezet
voor het “concert” later op de middag.
De leerlingen krijgen individueel of
met z’n tweeën of drieën tegelijk les,
maar zodra men in een compleet or-

kest speelt, zijn er nog veel meer din-
gen waarop gelet moet worden.
Om half vier liep de zaal in het Dorps-
centrum vol met vaders en moeders,
opa’s en oma’s en andere bekenden en
werd het tijd om te laten horen wat er
zoal was ingestudeerd.
Eerst speelden de aller jongste leerlin-
gen op de blokfluit. Daarna was het de
beurt aan de wat gevorderde leerlin-
gen om voor het publiek te soleren.

Ten slotte speelde het jeugdorkest en-
kele muziekstukken.
Samen met de blokfluitleerlingen
speelden zij The Rain Dance en Recor-
der Ghost (“Blokfluit spook“).
In Beauty en The Beast lieten de leer-
lingen horen dat zij ook met veel ge-
voel rustige muziek kunnen spelen.
Het concertje werd afgesloten met het
swingende The Big Rock.
Kijk voor meer foto’s van deze middag
en voor informatie over het leren be-
spelen van een muziekinstrument op
www.concordiavorden.nl.

Jeugd Play-inn Concordia

Vorden - Vorige week zaterdag hield Muziekvereniging Concordia een
Jeugd Play-inn.

Het verhaal speelde zich af in een oud
kasteel, waar het een beetje spookte.
Hoewel de "enge geluiden" echt leken,
bleek het te gaan om twee boeven, die
niet wilden dat andere mensen in het
kasteel gingen wonen. Uiteindelijk

werden de boeven gepakt en liep het
verhaal goed af.
Naast spannende momenten, waren
er vooral komische momenten; er
werd dan ook heel wat afgelachen
door de kinderen. Na afloop kregen de

acteurs een staande ovatie en konden
terug kijken op een geslaagde uitvoe-
ring. Ieder jaar voert een vaste groep
ouders, aangevuld met leerkrachten,
een toneelstuk op voor de kinderen
uit alle groepen. Deze traditie bestaat
vele jaren en daar mag de Dorpsschool
best trots op zijn. Het is voor de kinde-
ren iedere keer weer een verrassing
welke leerkrachten en ouders meespe-
len en vooral hoe ze het doen.

Toneelstuk leerkrachten en ouders

Vorden - Afgelopen donderdag 1 april hebben een aantal ouders en leer-
krachten van obs De Dorpsschool het toneelstuk: "Kasteel Spechtenstein"
opgevoerd in het Dorpscentrum.

Meester Wim Bielderman (agent Stoer) wordt op een rollator afgevoerd.
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IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

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

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

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

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

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

APRIL
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Bejaardenkring Vorden
15 Klootschietgroep de Vordense Pan

17 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70+
in de Wehme info: 55 20 03

21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
21 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Stampertje MAF-Nederland,

vliegorganisatie
23 ANBO: Voorlichting over de voe-

ding van de oudere mens in zaal 't
Stampertje

28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNSTAGENDA VORDEN

t/m 16/5 Fotografie, galerie Biblio-
theek Vorden

11 mei Lezing over fotografie Henk
Hilferink in Bibliotheek

Het gelukte André om in de vierde
ronde onder luid applaus, raak te mik-
ken. Overigens stond de nieuwe ( oude
) vuurkoning de gehele avond in het
middelpunt van de belangstelling.
Eerst vertrok hij in een mini- optocht
als ‘ hoogwaardigheidsbekleder ’ om
precies 20.00 uur vanaf het voormali-
ge pannenkoekenrestaurant met me-
dewerking van het dweilorkest De
Schaddenstekkers uit Ruurlo via de Ei-
kenlaan richting het paasvuur.
Tijdens de optocht werden de fakkels
gedragen door Tim en Niels Kappert,

terwijl de beide paashazen ( Carin Tul-
ler en Lianne Kettelerij ) onderweg
paaseitjes uitdeelden. Aan André Arf-
man de eer om het paasvuur te ontste-
ken. Gezien de regenachtige weersom-
standigheden van de afgelopen dagen
had de organisatie ( Stichting CCK ) de
nodige maatregelen getroffen om het
natte hout middels gasbranders en
bladblazers in zoverre te drogen, dat
de ‘berg ‘al vrij snel vlam kon vatten.
Toen ook de ‘teertonne’ in brand
stond en het paasvuur hoog oplaaide,
voor het publiek het sein om in de
tent met de band “kiek Doar Es’ feest
te vieren. Pop, rock, Nederlands talig,
het ‘spetterde’ aan de Eikenlaan tot in
de nachtelijke uurtjes . Voor de circa
20 vrijwilligers van de Stichting CCK
was het tweede Paasdag opnieuw aan-
treden. Om wederom de handen uit
de mouwen te steken en de achterge-
bleven rommel op en rondom het
Paasterrein weer op te ruimen !

Andre Arfman opnieuw
Vuurkoning Kranenburg
Kranenburg - Het gelukte André
Arfman om op Eerste paasdag voor
het tweede achtereenvolgende jaar
Vuurkoning van de Kranenburg te
worden. Degene die het namelijk
lukt om als eerste een brandende
bezem in een ‘teertonne’ te gooien
( een hoog opgesteld olievat )mag
deze ere- titel opeisen.

Dash begon de eerste set ook erg ge-
dreven. Door de goede services, het fa-
natieke verdedigen en de sterke aan-
vallen wonnen de dames deze set.
(Setstand 25-23)
De tweede set zette de dames deze
koers voort. En ook dit wierp zijn
vruchten weer af. De dames van VC
Velden waren overdonderd en konden
het niet meer opbrengen om nog in
het spel te komen. Ook uit de derde
set bleek dit. (Setstanden 25-23 en 25-
18)
De vierde set sloeg het om. De dames
van Vc Velden kwamen weer terug in
hun spel en scoorden meer aan de
kant van de dames van Dash. Deze set

werd helaas verloren met een setstand
van 18-25. Dit betekende uiteindelijk
dat de dames van Dash de vier zeer be-
langrijke punten binnen haalden.

Na de afloop van de wedstrijd werd
uitgebreid stilgestaan bij het afscheid
van een aantal mensen. Debby van de
Vlekkert heeft besloten om haar car-
rière voort te zetten bij Longa ’59. Car-
lo Schutten zal de dames volgend sei-
zoen helaas verlaten en gaat de dames
van DVO uit Hengelo trainen. Ellen
Leunk zal zich volgend jaar weer volle-
dig op haar eigen volleybal richten en
stopt bij dames 1. Ook fysiotherapeute
Ellis werd even in het zonnetje gezet
voor al haar inzet. Dat het trouwe pu-
bliek ook na afloop van de wedstrijd
hierbij aanwezig bleef zorgde voor een
extra dimensie.

De dames van Dash willen de sponso-
ren Visser mode, Strada sport en Bistro
de rotonde bedanken voor alle sup-
port en steun van afgelopen seizoen.

Dash weer in de race voor PD
Afgelopen zaterdag speelde Dash
D1 haar laatste thuiswedstrijd te-
gen het eerste damesteam van Vc
Velden. Een zeer belangrijke wed-
strijd voor Dash, omdat deze ge-
wonnen moest worden om nog
mee te kunnen doen aan de PD-
wedstrijden.



Iedereen deed er weer alles aan om
goed, beter en best te zwemmen. Voor
alle leeftijdscategorieën, op alle sla-
gen en op verschillende niveaus zijn er
medailles te winnen. De zwemmers
dingen mee naar het clubkampioen-
schap jongens of meisjes van de basis-
groep ( 6 tot 10 jaar), van zwemgroep

junioren ( 10 jaar en ouder) en van se-
lectie Minioren ( 8 tot 12 jaar) of Junio-
ren ( 12 jaar en ouder). Ook voor de in-
stroomgroep selectiezwemmers ( 7 tot
9 jaar) is er een aparte clubkampioen.
Al met al is de prijsuitreiking dus al
een spektakel op zichzelf.
Om vijf uur is het meteen al een gezel-

lige drukte. Voor veel basisgroep
zwemmers is dit hun eerste clubkam-
pioenschap, dus best een beetje span-
nend. Maar als zij hun eerste slag ge-
zwommen hebben is de spanning snel
over. Ze kunnen zich tussen hun beide
wedstrijden door uitleven bij het dob-
belsteencircuit in en om het tropische

zwemdeel van de
Beemd. In de pauze
is er drinken en na-
tuurlijk zijn er paas-
eitjes.
Intussen gaat het er
bij de selectie ook
goed aan toe. Er zijn
spannende series waarin de zwem-
mers elkaar maar weinig toegeven. Dit
resulteert dan ook veel persoonlijke
records.
Als klapstuk komt op het eind de hin-
dernisestafette, Tot het laatste toe
blijft de opdracht geheim Dit keer
hebben Richard, Sanne en Frederiek
er een leuk spektakel van gemaakt
met ballonnen als staart, hazenoren
op je hoofd en eitjes….in………
eh……zwempak? broek? nou ja, als je
er maar 3 had uiteindelijk, en je dit al-
les maar boven en onder water mee
kon nemen.
Bij de basisgroep was er goud voor: Ty-
cho Jurjens, Stijn Schuurman, Ivan
Brummelman en Kevin de Weerd.
Henriette Mombarg, Nadie Groten-
traas, Indy Stegeman, Lisa Rinders,
Lynn Brummelman en Bente Stege-
man.
Zilver was er voor: Mart van Middel-
koop, Rogier Fransen en Dante Hen-
driks, Zoë Ulkeman, Noor Boekholt en
Floor Dijkman.
Brons ging naar: Hendrik Kok, Jip van
Rooy en Ghylain Bobbink, Liselotte
Spruijt, Pia Sloot, Renske Stel, Vera
Legtenberg, Jorien Bloemen, en Suzet
van Gijtenbeek.
Bij de Junioren ging goud naar: Dami-

an makkink, en Demi Kalfsterman.
Zilver naar Yoran Korporaal en Kyra
Havenaar.
Brons naar Björn Derksen en Wietske
Stel.
De clubkampioenen zijn: (van rechts
naar links op de foto)
Zwemgroep Junioren meisjes: Demi
Kalfsterman. Selectie Minoren meis-
jes; Kim Nijland. Selectie Junioren en
jeugd meisjes: Carmen Seesing ( niet
op de foto)
Instroom Minioren: Mette Bloemen.
Basisgroep jongens: Kevin de Weerd.
Basisgroep meisjes: Indy Stegeman. Se-
lectie Minioren jongens: Torben Lam-
merdink
Selectie Junioren en jeugd jongens:
Berjan Ebbekink. Zwemgroep Junio-
ren jongens: Damian Makkink ( niet
op de foto)
De grote wisselbeker van de familie es-
tafette is gewonnen door de familie
Lammerdink. De taarten voor het
snelst nemen van de hindernisestafet-
te zijn gewonnen door Berjan, Milou
en Marieke en bij de jongste deelne-
mers door Kim, Janneke en Marlijn.

Kijk voor meer informatie en uitsla-
gen op onze vernieuwde site:
www.berkelduikers.nl

Clubkampioenschappen de Berkelduikers

Lochem - De jaarlijks terugkerende Club Kampioenschappen voor de zwemmers van de Berkelduikers was ook
dit jaar weer zeer geslaagd. De opkomst van ruim honderd jeugdige zwemmers en vele ouders die hun capaci-
teiten mochten tonen op de familie en hindernis estafette, was een succes.

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

www.bouwmarkt-heijink.nl

CARAVAN EN
CAMPERMONTEUR 
Voor onze opdrachtgever uit
de omgeving van Zutphen
zoeken wij een ervaren cara-
van en campermonteur. Voor
deze functie zoeken wij een
persoon met minimaal een

afgeronde opleiding autotechniek op MBO niveau of een
persoon met twee rechterhanden die intern het vak wil
leren. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie tot
september. Tevens dien je voor deze functie communicatief
vaardig te zijn en dien je zowel in teamverband als zelfstan-
dig te kunnen werken.

KWEKERIJ MEDEWERKER 
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Lochem zijn wij
op zoek naar een kwekerij medewerker. Heb je ervaring met
het werken in een kwekerij of ben je gewoon op zoek naar
een leuke baan omdat je bijv. gestopt bent met je opleiding?
Reageer dan nu! 

SCHOONMAKER
Voor een opdrachtgever in de regio Ruurlo zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde schoonmaker. Ben jij woonachtig in
Ruurlo of de directe omgeving en heb je bij voorkeur erva-
ring in de schoonmaak? De werkdagen zijn maandag,
woensdag en vrijdag na 18.00 uur.

VAKANTIEWERKERS 
Zit je op de middelbare school en ben je op zoek naar een
vakantiebaantje voor in de schoolvakanties? Reageer dan
nu! We hebben mogelijkheden voor scholieren vanaf 16 jaar.

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

Samen slank de zomer in!
Doet u mee?

* 12 wekelijkse workshops
- Kies uw eigen afslankmethode

- 12 weken lang wordt u persoonlijk begeleid

- Wekelijks workshop met informatie over voeding

- U wordt uitgedaagd, gestimuleerd, gemotiveerd en beloond

- Prijs 12 workshops € 60

* De 3 toppers winnen een geldprijs
* Start workshop 14 april van 19.30 tot 20.30 uur
In ’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld

Bel voor meer informatie naar: 

Tel. 0575 - 522326
Of meldt u aan op: www.wlczutphen.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Schemme.

B. Varver.

C. Zwore.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het was een drukte van belang op het
terrein van de kinderboerderij. Eerst
werd het nieuwe terras bewonderd,
vanwaar de uitgebreide speelweide
goed te zien is. Een deel is nu ingericht
voor de kleinsten. 
De hele middag werd er plezier ge-
maakt in de speeltuin of op de skelter-
baan. De kinderen hadden ook belang-
stelling voor de dieren. De biggetjes
konden rekenen op veel aandacht,

maar waren nog te klein om te kun-
nen knuffelen. Bij de konijnen en ca-
via’s was het daarentegen heel druk,
maar ook de ezels stonden flink in de
belangstelling. 

De paashaas liep rond met eieren, die
hij verstopte. De kinderen mochten ze
gaan zoeken en als ze dit wilden, hele-
maal zelf schilderen en versieren. Veel
kleurtjes verf stonden op de ronde ta-

fel in de zitschure klaar, met daarbij
leuke glittertjes om eroverheen te
strooien. Zo lagen er geweldige kunst-
werkjes te drogen, tot het echt tijd
werd om naar huis te gaan. 

De nieuwe inrichting van Feltsigt
stond veel ouders goed aan, zo bleek
uit de verkoop van de abonnementen.
Daar was deze middag al belangstel-
ling voor. Nieuw dit jaar is het adopte-
ren van dieren en de mogelijkheid om
aan te sluiten bij de Vrienden van Felt-
sigt. Op de site www.feltsigt.nl is daar
meer informatie over te lezen en is het
programma voor het aankomend sei-
zoen te vinden.

Feltsigt start het vijfde seizoen feestelijk!

Zon, kinderen en jonge dieren

Bekveld - Tweede Paasdag opende Kinderboerderij Feltsigt haar deuren
voor het nieuwe, alweer vijfde seizoen. Alle ingrediënten waren er: een
lekker zonnetje, veel jonge dieren en nog meer kinderen. Maar ook de
paashaas was er om eieren te verstoppen. Kinderen die ze vonden, gingen
meteen aan de slag met verf en glitter.

Een impressie van een zonnige, gezellige dag vol activiteiten bij Kinderboerderij Feltsigt.

Op deze avond zal voor de pauze het
stuk ‘Bandland’ gespeeld worden door
het jeugd- en het grote orkest samen.
Speciaal voor deze avond heeft Jubal
het stuk herschreven en het wordt nu
gebracht onder de naam ‘Harmonie
aan de IJssel’, met ook strubbelingen

tussen de plattelandsbevolking van
Vierakker-Wichmond en de stadse be-
volking van Zutphen in het rivieren-
gebied van de IJssel. Na de pauze wor-
den nummers gespeeld door het grote
orkest zoals ‘Brilliant-Beatles’, ‘Robbie
Williams’, ‘Shirim’, ‘Soldaat van Oran-

je’, ‘Cent Mille Chansons’ en ‘Bij den
Musieckmeester’. 
Het belooft een mooie muzikale
avond te worden, zeker de moeite
waard om naar de kerk in Wichmond
te komen. Kaarten zijn in de voorver-
koop à 5 euro verkrijgbaar bij Bakker
Besselink in Wichmond en het Ludge-
rusgebouw in Vierakker. 
Komt allen luisteren en kijken naar de
verrichtingen van de muziekvereni-
ging onder leiding van dirigent Henk
Vruggink.

Jubal avond met veel amusement

In het kader van het 60jarig jubileum van Muziekvereniging Jubal Vierak-
ker-Wichmond zullen in dit jaar verschillende activiteiten op muzikaal ge-
bied plaatsvinden. Zoals op zaterdagavond 24 april het jubileumconcert in
de N.H. Witmundikerk te Wichmond. Er zal een muzikaal programma
gepresenteerd worden uit de afgelopen 60 jaar. Aanvang 20.00 uur.

Muziekvereniging Jubal Vierakker-Wichmond met dirigent Henk Vruggink.

Hiervoor zijn onlangs ruim 200 brie-
ven aan oud-leden, van 18 jaar en ou-
der, verzonden waarin gepeild wordt
of hiervoor belangstelling is. Daarop
zijn al veel enthousiaste reacties bin-
nengekomen. Afhankelijk van het
aantal deelnemers zal vervolgens het
programma voor deze (mid)dag inge-
vuld worden. Zeker is dat ook de hui-
dige leden mee kunnen doen aan dit
toernooi. De club heeft veel oud-leden
gevonden, maar lang niet allemaal. Ze
blijft op zoek naar mensen die ooit bij

BC Steenderen hebben gebadmintond
en het leuk vinden om 26 september
deel te nemen aan het reünietoernooi. 
Wie ook lid is geweest van BC Steende-
ren en een uitnodiging voor dit toer-
nooi wil ontvangen, meld dan aan,
liefst via mail info@bcsteenderen.nl.
Vermeld daarin naam, adres, geboor-
tedatum, e-mailadres en telefoonnum-
mer. De reüniecommissie, Maria
Schut, Ineke Hulshof en Sylvia Breu-
kink, vindt het leuk ook deze oud-le-
den weer eens te ontmoeten! Wie geen
gelegenheid heeft om te mailen, kan
ook met de dames bellen: (0575)
452101, 452029 en 452306. 

Mensen die al wel een brief hebben
ontvangen, maar nog hebben niet ge-
reageerd: doe dit dan snel! Het belooft
een gezellige dag te worden.

BC Steenderen op zoek naar oud-leden

Aanmelden voor het
reünietoernooi

Steenderen - Badminton Club
Steenderen zet het feit dat ze 25
jaar bestaat luister bij door regulie-
re maar ook bijzondere activitei-
ten te plaatsen in het kader van het
jubileum. Zo staat er op zondag 26
september 2010 een reünietoer-
nooi gepland.

Op maandag 19 april zal Mw. Alice Nij-
enhuis uit Halle meewerken aan het
programma
Maandag 26 april, is er een overden-
king te beluisteren van Pater Vesseur
van de Abdij Slangenburg.
Linda Leerink uit Halle zal enkele ge-
dichten voordragen in de uitzending
van maandag 03 mei

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio : 0314-624002 

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke pro-
gramma "De Muzikale Ontmoe-
ting " bij Radio Ideaal zijn voor de
komende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

De aanvang van de dienst is om 10.30
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat. Na de dienst is er koffie en thee.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Marjan Slaghuis uit Eibergen is zondag 18 april voorganger in
de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo.
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... als het méér moet hebben!

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Gerry Kruip
Antoon Slotstraat 18 • 7131 BW Lichtenvoorde
� 06 1320 6654 • info@massagepraktijkpapilio.nl
www.massagepraktijkpapilio.nl

WORKSHOP 
Chi Neng Qigong

Op di. 11 en 25 mei
(2 avonden à 3 uur) bij

Patousch te Doetinchem
Voor opgave: tel. 06-13206654

of per mail: info@massagepraktijkpapilio.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

ORIGINEEL CADEAU
DE FOTOSHOOT CADEAUBON
Makkelijk te bestellen via www.onwies.nl

WORKSHOP HDR-FOTOGRAFIE
2 avonden theorie (26 mei en 2 juni) en 1 dag
praktijk in Landschaftspark Duisburg (29 mei)

Meer info en opgave
via www.onwies.nl 

Prijs € 89,-
Overige cursussen en workshops bij Onwies Fotografie:

✔ Basis Compact camera 
✔ Basis Spiegelreflex camera
✔ Verdieping Spiegelreflex
✔ Workshop Nachtfotografie

MOBIELE FOTOSTUDIO
U bent voor een fotoshoot welkom in de fotostudio in
Lichtenvoorde, maar ik kan ook bij u aan huis komen
voor een fotoshoot. Daar bouw ik dan de mobiele 
studio op! Wat u wilt!

Voor info 
en opgave zie
www.onwies.nl

Marc Hartman tel. 0544 - 88 00 52
Jacob Catsstraat 54 mobiel: 06 - 43 10 22 77
7131 WR Lichtenvoorde e-mail: info@onwies.nl

HDR: High Dynamic Range fotografie
is vandaag de dag één van de 
meest populaire fotografische technie-
ken. Een techniek met een extreem 
hoge contrastomvang, dankzij het feit
dat meerdere belichtingen worden 
samengevoegd tot één foto. 

Zie ook het redactionele 
artikel elders in deze krant!

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

�
��������	
�

�

KENNISGEVING

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 6 januari 

2010 door de heer W.M.Wassink vergunning gevraagd 

voor het ontgronden van het perceel, kadastraal bekend 

gemeenteVorden, sectie L, nr. 682, gelegen bij 

Almenseweg 56.

Beoogd wordt het graven van enkele poelen en een 

maaiveldverlaging ten behoeve van natuurontwikkeling.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens 

de aangevraagde vergunning, waaraan voorschriften 

zullen worden verbonden, te verlenen.

Terzinzagelegging
Aanvraag, ontwerp van het besluit en bijbehorende 

stukken liggen t/m 25 mei 2010 ter inzage bij:

- de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren;

- de provincie Gelderland, in het informatiecentrum van

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, op

maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, en op 

vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Desgevraagd kan binnen deze periode mondelinge

toelichting worden verkregen bij de afdeling Vergunning-

verlening van de provincie Gelderland, tel. (026) 359 92 57.

Na deze periode blijven de stukken ter inzage liggen 

tijdens kantooruren tot zes weken na het bekendmaken 

van het (definitieve) besluit op de aanvraag.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbesluit kunnen t/m 25 mei 2010 

schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht bij

Gedeputeerde Staten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Hoorzitting
Op donderdag 20 mei 2010 wordt desgevraagd een

hoorzitting gehouden in het Huis der Provincie te 

Arnhem.Tijdens die zitting bestaat voor iedereen de 

gelegenheid tot een gedachtewisseling over het

ontwerpbesluit en tot het mondeling naar voren brengen 

van zienswijzen. Een verzoek daartoe dient uiterlijk 

13 mei 2010 (één week voor de zitting) bij 

Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Arnhem, 13 april 2010 

zaaknr. 2010-000529

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris

Vacature BSO Wolferskids
(onderdeel van Stichting kindcentrum Wolfersveen)
Voor onze nieuwe bso zoeken wij per 17 mei 2010 een enthousiaste medewerker voor de
opvang op maandag- dinsdag en donderdagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur (op ba-
sis van oproepcontract).
Als pedagogisch medewerker in de kinderopvang ben je verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en de verzorging van kinderen van 4 tot 13 jaar in de buitenschoolse opvang. 

Voor de functie van pedagogisch medewerker BSO zoeken wij iemand die:
• bij voorkeur ervaring heeft met het werken op een buitenschoolse opvang;
• onze visie “Back to basic” wilt uitdragen; 
• activiteiten voor de doelgroep kan organiseren en aanbieden;
• zelfstandig, oplossingsgericht en initiatiefrijk is;
• in teamverband kan werken en een gemotiveerde werkhouding heeft;
• goed kan communiceren met kinderen, collega's en ouders;
• kan werken vanuit een pedagogische visie;
• minimaal in het bezit is van een voor de functie erkend diploma.

Sollicitatie brieven met cv kunt u voor 26 maart sturen naar: info@wolfersveenschool.nl
of naar: Stichting kindcentrum Wolfersveen, Wolfersveenweg 3, 7021HH Zelhem.
Voor inlichtingen kunt u bellen: Wolfersveenschool, tel. 0314-623028.

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206 Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

De mooiste collectie, de laatste

trends en altijd zo veel keus ...

onze merken, kwaliteit voor

een betaalbare prijs!!

JUST MORE Damesmode ook in Dieren,
naast de Gazelle-Fabriek.



Alles met 50 tot 70% korting op de
winkelwaarde! Dit seizoen zijn er ook
drie nieuwe merken aanwezig: jeans
van het merk Heinz Werner, voor de
jongens E-Bound en voor de meiden
Emoi. E-Bound en Emoi horen bij het-
zelfde label en hebben een vrolijke en
kleurrijke collectie voor kinderen die
wat anders dan anderen wensen.
Comfort staat voorop en praktische

ontwerpen met een goede kwaliteit,
zowel in materiaal als in afwerking.
U bent van harte uitgenodigd op zater-
dag 17 april in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6. Pinnen is hier niet
mogelijk maar even apart leggen om
elders te gaan pinnen is geen pro-
bleem.
Voor meer info zie de advertentie elders in
dit blad.

Verkoop Tinkerbel Outlet
kindermerkkleding

Vorden - Na een paar heerlijke voorjaarsdagen gehad te hebben krijgt ie-
dereen weer zin om de zomerkleding voor de dag te halen. Alles doorpas-
sen met de kinderen. Wat kan nog en wat is te klein of niet meer draag-
baar. Tinkerbel biedt u de gelegenheid om mooie nieuwe kindermerkkle-
ding te kopen voor een leuk prijsje.

REUNI - VORDEN 3-1
In Borculo hebben wij een inspiratie-
loos Vorden een kwartier zien voetbal-
len. Het laatste kwartier van de wed-
strijd, nadat het was wakker geschud,
weliswaar door een tweede treffer van
Reuni. De ploeg heeft natuurlijk te
kampen met veel blessures, maar het
ontbrak aan inzet en vooral spelin-
zicht. De eerste uitgespeelde kans
deed zich ver in de tweede helft voor
en die was dan ook meteen raak. Wan-
neer het met dezelfde inzet was ge-
start als geëindigd, dan had het drie
punten aan de stand kunnen toevoe-
gen.
De wedstrijd begon met meer balbezit
voor Vorden, maar alle aanvallen lie-
pen op niets uit of er werd balverlies
geleden. De kracht van Reuni ligt in de
dode spelmomenten met twee kop-
sterke spitsen. Er ontstonden dan ook
diverse hachelijke momenten voor het
doel van Vorden met doelman Borgon-
jen als uitblinker. Reuni speelt een
voetbal waar voor je niet van je stoel
komt. Lange halen op de spitsen en er
valt altijd wel een keer een bal goed.
Vorden dat het voetballend wil oplos-
sen en door te korte combinaties zich
het soms wel heel erg moeilijk maakt.
In de 70e minuut scoorde Reuni van
uit een vrije trap. De bal werd van rich-
ting veranderd en de spits stond pre-
cies op de goede plaats. 1-0 Twee mi-
nuten laten was het al 2-0 door balver-
lies aan Vordense kant. Dit was de
druppel die de emmer deed overlopen
en Vorden zette Reuni vast op eigen
helft. Na een uitstekende combinatie
tussen Dennis Wentink en Niels Sie-
merink bracht laatst genoemde Rick
Schroer in stelling en dat betekende
de aansluitingstreffer 2-1 Even later

V V  Vo r d e n
was Dennis Wentink dicht bij een
doelpunt, maar zijn wippertje ging
net naast. Rob Enzerink dacht de ge-
lijkmaker te scoren, maar zag zijn in-
zet rakelings voor bij gaan. Het doel-
punt zou aan de andere kant vallen
door balverlies kwam de spits in vrije
positie en daarmee werd tevens de
eindstand bereikt 3-1.

RATTI DAMES
Ratti 1- Meddo 1
Tweede Paasdag stond de wedstrijd,te-
gen de nummer drie uit de competi-
tie, Meddo op het programma. De eer-
ste helft wist Ratti Meddo te overdon-
deren. Binnen vijf minuten stond Rat-
ti op voorsprong. Kim Heuvelink krul-
de de bal over de keepster. 1-0. Meddo
had moeite om het middenveld van
Ratti onder controle te krijgen. In de
27e minuut wist Kim Heuvelink met
een individuele actie de achterhoede
van Meddo te passeren en ronde ze be-
heerst af. 2-0. Meddo kwam niet in
hun spel en de rust werd bereikt met
een 2-0 voorsprong. Na de rust kwam
Meddo vuriger uit de startblokken. Na
10 minuten wist een snelle voorhoede-
speelster van Meddo te scoren. 2-1. Rat-
ti probeerde de draad weer op te pak-
ken, maar Meddo was de tweede helft
de betere ploeg. Meddo kwam zelfs op
gelijke hoogte in de 24e minuut. 2-2.
Ratti wist zich eindelijk te herpakken
en knokte voor wat er nog te redden
viel. Hanneke Nijenhuis verrichte als
keepster nog een paar mooie reddin-
gen. In de laatste tien minuten van de
wedstrijd creëerde Ratti nog veel ge-
vaar, maar de perfectie in de afron-
ding ontbrak waarmee Ratti genoegen
moest nemen met 1 punt. Aanstaande
zondag uit tegen AD'69.

R a t t i

In de finale turnen de beste turnsters
van Gelderland-oost tegen elkaar. Zij
komen uit vier verschillende rayons.
De turnsters van Sparta haalden
mooie cijfers. Sophie Koolen deed mee
in de categorie pupil 2 nivo 11. De cij-
fers die zij haalde zijn: sprong 12.700,
brug 11.800, balk 12.500 en mat
12.950. Zij haalde hiermee een 14e
plaats. Renske Tragter deed mee in de
categorie jeugd nivo 11. Zij haalde de
volgende cijfers: sprong 12.900, brug
11.900, balk 12.200 en mat 13.500. Dit
leverde in totaal een 16e plaats op. Het
cijfer van de mat was goed voor een 3e
plaats op dit toestel. Fien Smit deed
mee in de categorie pupil 1 nivo 12. Zij
haalde de volgende cijfers: sprong
13.100, brug 12.000, balk 13.300 en

mat 13.900. Dit resulteerde in een 7e
plaats. Fien haalde de hoogste score op
de mat van haar categorie. Yanelle
Stokkers deed mee in de categorie pu-
pil 1 nivo 12. Zij behaalde de volgende
resultaten: sprong 13.250 brug 13.100,
balk 11.900 en mat 13.350. Dit leverde
een 10e plaats op. Esmée Berendsen
deed ook mee in de categorie pupil 1
nivo 12. Zij behaalde de volgende re-
sultaten: sprong 13.650, brug 13.300,
balk 12.000, mat 12.350. Dit leverde
een 11e plaats op. 

De turnsters mogen terug kijken op
een mooi seizoen. Veel succes met het
oefenen voor het volgende seizoen en
voor de springwedstrijden in Vorden
op 12 juni.

Sparta in finale 7e divisie

Vorden - Afgelopen zaterdag (10 april) was dan eindelijk de finale van de
7e divisie. Er hadden zich 4 meisjes van Sparta rechtstreeks geplaatst voor
deze finale. Sophie hoorde donderdag pas dat zij mee mocht doen. Er was
een ander meisjes uitgevallen. Zo stond Sparta dus met 5 turnsters in de
finale in Warnsveld.

GENDRINGEN - VORDEN 2-1
Hoeveel basisspelers halen het eind
van de competitie is zo langzamer-
hand een gerechtvaardigde vraag.
Moeten de bestuursleden Ab Hartel-
man en William van der Veen de kick-
sen van zolder halen? Zondag miste
het tegen Gendringen 6 basisspelers
en voor het laatste fluitsignaal viel
was daaraan ook Rob Enzerink toege-
voegd, die al na 15 minuten gebles-
seerd het veld verliet. Ook Dennis
Wentink zou het eind van de wed-
strijd niet halen, want hij kon met
rood vroegtijdig douchen. Het was een
dramatisch slechte wedstrijd, waarin
overigens wel van alles gebeurde. Uit-
eindelijk ging Gendringen met de eer
strijken en wordt het voor Vorden bij-
zonder moeilijk om de nacompetitie
te ontlopen.
Zoals het de laatste wedstrijden meest-
al is gegaan kwam de achterhoede van
Vorden direct onder druk te staan.
Gendringen heeft veel lengte in de
ploeg en de spitsen zijn kopsterkte
ontstonden direct al een aantal ge-
vaarlijke momenten voor het Vorden-
se doel. Vorden zou zowaar op voor-
sprong komen. Een hoekschop van
Niels Siemerink werd in tweede aan-
leg door Dennis Wentink binnenge-
schoten. 0-1 Gendringen dat kampi-
oensaspiraties heeft was door het
doelpunt uit het veld geslagen en er
mislukte in de aanval dan ook heel
veel. Het kreeg een unieke mogelijk-
heid om de stand gelijk te trekken,
want het kreeg een stafschop toege-
kend voor een overtreding van doel-
man Borgonjen, die overigens buiten
het strafschopgebied plaatsvond. Dat
was niet de enige fout die de leidsman
zou maken. Doelman Borgonjen koos
de goede hoek en stopte de elfmeter.
Hij zou overigens veel werk te verzet-
ten krijgen, want Gendringen kreeg
de ene na de andere vrije trap op de
rand van het strafschopgebied toege-
kend. Uit een van die presentjes kwam
Gendringen op slag van rust op gelijke
hoogte door een eigen doelpunt. 1-1 In
de tweede helft waren de betere kan-
sen voor Gendringen, waar ze overi-
gens nogal slordig mee omsprongen.
Een overtreding op de jeugdige Roy
Bohmer, die in het centrum van de
verdediging weer een goede partij
speelde, was de inleiding voor het win-
nende doelpunt van Gendringen. In
plaats een vrije bal aan Vorden toe te
kennen, kreeg Gendringen de kans op
de 2-1 en deze werd dan ook benut.
Het wordt voor trainer Theo Hulshof
steeds moeilijker om een elftal te for-
meren, nu naast de vele blessures de
komende wedstrijd ook doelman
Borgonjen en Dennis Wentink zijn
geschorst.

V V  Vo r d e n

AD '69 1 - RATTI 1 (DAMES)
Afgelopen zondag speelde de dames
uit in Aalten tegen AD'69. AD leverde
veel strijdlust en was in duels fysiek
sterk aanwezig. Ratti liet zich overdon-
deren, in plaats van vooruit te voetbal-
len werd er teveel terugverdedigd en
AD domineerde de wedstrijd. In de 25e
minuut lieten ze dit ook op het score-
bord zien. 1-0. Binnen tien minuten
wisten ze de voorsprong zelfs verder
uit te breiden. Een penalty werd gege-
ven, de scheidsrechter meende een
handsbal te hebben gezien, deze werd
benut door een AD speelster. 2-0. Ratti
probeerde de wedstrijd te kantelen,
maar het was allemaal net niet goed
genoeg. Voordat de kleedkamers kon-
den worden opgezocht werd de achter-
stand zelfs nog veel groter. Binnen vijf
minuten wist AD nog twee maal tot
scoren te komen. 4-0. Na de rust had
Ratti de opdracht een hele andere
tweede helft te laten zien. De verdedi-
gers van Ratti hadden hun handen vol
aan de aanvallers van AD en AD bleef
de dienst uitmaken. AD wist de scoor-
de zelfs verder uit te breiden naar 7-0.
Keepster Els Berenpas was de match-
winner van Ratti, met sublieme en
mooie reddingen hield ze de schade
nog enigszins beperkt. Voor de rest
had Ratti duidelijk een collectieve off-
day. Een wedstrijd om snel te vergeten.
Aanstaande zondag thuis tegen Neede.

UITSLAGEN
Maandag 5 april
Ratti 2 - Vorden 4: 9-1
Ratti 4 - Klein Dochteren 4: afgelast
Ratti DA1 - Meddo SC DA1: 2-2

Zaterdag 10 april 
Ratti C1GD - Ruurlo C3GD: 1-7
Ratti D1G - Vorden D: 2-2
Ratti E1G - Zelos E2: 3-9
Blauw Wit'66 5 (zat) - Ratti 5 (zat): 1-5
AZC E6 - Ratti E2G: 5-4
Warnsveldse Boys F8 - Ratti F1G: 5-2

Zondag 11 april
Ratti 4 - RKZVC 4: 0-4
Rietmolen 1 (zon) - Ratti 1 (zon): 2-0
Witkampers 5 (zon) - Ratti 2 (zon): 2-1
Steenderen 5 (zon) - Ratti 3 (zon): 7-1
AD '69 DA1 (zon) - Ratti DA1 (zon): 7-0

PROGRAMMA
14 april
19:00 Woe AD '69 B2 - Ratti B1GD

17 april
14:30 Zat Ratti B1GD - FC Eibergen B4
10:00 Zat Ratti D1G - SP Eefde D2G
11:00 Zat Ratti E1G - Witkampers E3
12:30 Zat AZSV 11(zat) - Ratti 5(zat)
11:30 Zat VVO C4 - Ratti C1GD
09:00 Zat AZC E8G - Ratti E2G
09:00 Zat Gazelle Nieuwland F3G - Rat-
ti F1G

18 april
10:00 Ratti 2 (zon) - Lochuizen 2 (zon)
10:00 Ratti 3 (zon) - HC '03 5
14:00 SVBV 1 - Ratti 1(zon) 
10:00 Lochem SP 6 - Ratti 4(zon)
11:00 FC Eibergen DA1 - Ratti DA1(zon)

R a t t i

DASH HEREN 1 SPEELT REDELIJK
Na een overtuigende verliespartij tegen
Dynamo Neede op zaterdag 3 april jl.
(4-0) stond voor de heren van Scheffer
Keukens Dash op donderdagavond 8
april opnieuw een lastige wedstrijd op
de kalender, tegen Longa uit Lichten-
voorde. De heren van Longa waren ge-
brand op een goed resultaat om uit de
degradatiezone te komen. Dash begon
goed en gedreven aan de eerste set met
goede opslagen en scherpe aanvallen
waardoor ze een voorsprong op kon-
den bouwen. De set liep daarna voor-
spoedig voor de heren van Dash en ze
wonnen uiteindelijk de set met 20-25.
De tweede set kwam Longa wat beter
in hun spel. Door het fanatisme van de
thuisploeg werd Dash overrompeld.
Door een aantal passfouten op rij bij

D a s h

Dash kon Longa een klein verschil ma-
ken. Met een wissel en twee time-outs
probeerde Dash nog wat te herstellen,
maar het mocht niet meer baten. De
set kwam op naam van Longa met 25-
22. De derde set liep voortdurend gelijk
op. Door opslagfouten van beide kan-
ten werd het spel er niet beter op.
Slechts door het maken van minder
fouten kon Dash de set naar zich toe
trekken met 22-25. De vierde set begon
Dash weer wat scherper en bouwde
een voorsprong op van zeven punten.
Helaas was deze even later als sneeuw
voor de zon weer verdwenen. Er moest
iets gebeuren aan de kant van Dash om
met deze set de wedstrijd te beslissen.
De coach greep in door een wissel met
de spelverdelers om het spel wat te ver-
anderen. Jammer genoeg was het net
te laat om de set nog te kunnen red-
den. Longa won deze set met 25-22. De
vijfde set moest de beslissing brengen.
Door gelijk met een frissebuiten aan-
valler te starten, begon Dash weer met
vernieuwde moed aan de vijfde set. Dat
pakte goed uit, want ze maakte een
voorsprong van drie punten en kon dat
vasthouden totdat er van kant gewis-
seld moest worden. Voor Longa stond
er veel op het spel en gaf zich nog niet
over. Ze knokte zich weer terug op gelij-
ke hoogte 11-11. Dash concentreerde
zich goed in de laatste fase en wist hier-
door de setwinst te pakken met 13-15.
Eindstand 2-3. Aanstaande zaterdag
staat de laatste wedstrijd van het sei-
zoen op het programma. In een thuis-
wedstrijd speelt heren 1 om 17.00 uur
tegen de rivalen uit Groenlo.
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Tentoonstelling
'Landscape as
object' in Gale-
rie Espace Enny
Tot en met 24
april staan land-
schappen cen-
traal in de ten-
toonstelling van de kunstenaars Kees
Bierman en Eugène Terwindt. De fasci-
natie van Bierman voor de opvallende
vanzelfsprekendheid van objecten in
het landschap, toont hij als transpa-
rante bouwsels van gelast staaldraad.
De schilderijen van Terwindt laten het
landschap boven en onder de grond
zien. De tentoonstelling is te bezichti-
gen van donderdag t/m zaterdag van
11.00-17.00 uur. Galerie Espace Enny,
Dorpsstraat 14, 6998 AB Laag-Keppel.
Tel. 0314-381808. Nadere informatie:
www.espaceenny.nl.

In gesprek met het landschap
Voor de 11e keer: Kunstwandelroute in
Hummelo. Al veel wandelaars, waar-
onder veel kinderen, hebben zich
sinds 1 april door de objecten langs de
route laten verrassen. De Kunstwan-
delroute die nog tot en met 24 mei
(tweede pinksterdag) op het landgoed
Enghuizen wordt gehouden, is dan
ook een aanrader. Dit jaar wordt de
route aangegeven door routewijzers
met gedichten van de dichtersgroep
'De Omsmeders'. Er is ook weer kunst
te zien van leerlingen. Dit keer van het
Almende College - locatie Bluemers  te
Silvolde. Het startpunt van de route is
bij De Gouden Karper, waar u voor ¤
2,50 de routebeschrijving kunt aan-
schaffen. Ook bij Garage Overbeek,
Dorpsstraat 4-6 en Bloemenboerderij
Groot-Roessink, Dorpsstraat 1/C in
Hummelo is de routebeschrijving ver-
krijgbaar. Landgoed Enghuizen is vrij
toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang. De Kunstwandelroute
wordt georganiseerd door stichting
Het Web, Kunstenaarsnetwerk te Doe-
tinchem. Zie ook: webartsight.nl.

Wijnboerderij 't Heekenbroek
Sinds 1 april kunt u voor een (groeps)
rondleiding, een wijnproeverij of een
kopje koffie weer terecht bij 't Heeken-
broek aan de Tellingstraat, gelegen
tussen Achter-Drempt en Hoog-Keppel.
Tijdens het seizoen - 1 april tot 1 no-
vember - bent u van woensdag t/m zon-
dag welkom van 12.00-17.00 uur op de
wijnboerderij van Job en Neeltje Huis-
man. Adres: Tellingstraat 7, 6996 DZ
Drempt. Telefoon: 0314-381988. Voor
nadere informatie zie www.heeken-
broek.nl.

Voorjaarsbloeiers bij De Warande
De bostuin met bloeiende stinzenplan-
ten en de kwekerij zijn nog twee week-
einden in april geopend voor bezoe-
kers: za 17 en zo 18 april én za 24 en zo
25 april, telkens van 11.00-17.00 uur. U
kunt uitleg krijgen over stinzenplan-
ten en bostuinieren. Het boek Tuinie-
ren met stinzenplanten is in te kijken
en eventueel aan te schaffen en wordt
op verzoek gesigneerd door de auteur.
Entree: € 4,50 p.p. inclusief koffie of
thee. Kinderen gratis toegang. Honden
aan de lijn. De stinzenplanten en bos-
planten zijn ook te koop. Adres: Jan de
Jagerlaan 2, 6998 AN  Laag Keppel. Na-
dere informatie, met o.m. prachtige fo-
to's:  www.dewarande.nl.

Galerie-Atelier 'de Bisschop'
Tot en met 23 mei lente-expositie met
schilderijen van Hans Dolieslager uit
Goedereede. De bronzen diersculptu-
ren van Mariette Schouten zijn in een
doorlopende expositie te zien. Ope-
ningstijden: vr, za en zo 13.00-17.00
uur. Gratis toegang. Adres: Broekstraat
13, 6999 DE  Hummelo. Tel. 06-51 837
889. Nadere informatie: www.galerie-
debisschop.nl.

Werkgroep Dorpsraad Hoog-Keppel
Ledenvergadering op dinsdag 13 april
a.s. Het Dorpsplan van Hoog-Keppel
wordt gepresenteerd. De voorzitter
van de Keppelse Golfclub komt vertel-
len over de uitbreiding van de golf-
baan en in de 'Keppelquiz' wordt uw
kennis getoetst. Plaats: Café Spirit te
Hoog-Keppel. Aanvang 20.00 uur af-

sluiting 22.00 uur. Contactpersoon: Er-
na Dokter, tel. 0314-431788. E-mail-
adres: ernadokter@planet.nl.

Workshop boltaart maken bij
'Thee of 't ander'
Eenvoudig te maken maar met een in-
drukwekkend resultaat. In deze work-
shop komt aan bod: het opbouwen van
een boltaart, het vullen, bekleden en
decoreren met marsepein. U neemt
uw eigen creatie mee naar huis. Tij-
dens de workshop serveren wij thee
met iets lekkers. Prijs inclusief alle
materialen, receptenboekje, hapje en
drankje € 40,00 p.p. Tijd: zaterdag 17
april van 13.00 tot 17.00 uur. Adres:
Thee of 't ander, Dorpsstraat 15-A,
Laag-Keppel. Telefoon: 06-17 447 573.
E-mailadres: info@theeoftander.nl.
Aanmelding, telefonisch of  via e-mail,
uiterlijk 10 april a.s. 
Zie ook: www.theeoftander.nl

Proef het voorjaar
Hotel Café Restaurant  'De Gouden
Karper' organiseert in samenwerking
met Wijnhandel Appeldoorn te Velp
een inloop wijnproeverij. Woensdag-
avond 21 april òf 28 april vanaf 20.00
uur in De Gouden Karper, Dorpsstraat
9, 6999 AA Hummelo. Bijdrage € 25,00
per persoon. Aanmelding, telefonisch
of via e-mail, uiterlijk 15 april a.s. Tele-
foon: 0314-381214. E-mailadres: wel-
kom@degoudenkarper-hummelo.nl.

Voorjaarsconcert De Eendracht
Op zaterdag 17 april zijn donateurs en
andere belangstellenden welkom bij
het concert dat muziekvereniging De
Eendracht geeft in De Gouden Karper
te Hummelo. Aanvang: 19.30 uur. Ein-
de rond 22.00 uur. Nadere informatie
over De Eendracht vindt u op de websi-
te: eendrachthummelo.nl.

Vrouwengroep Drempt
Maandagavond 19 april is het tijd voor
een partijtje boerengolf op boerderij-
camping De Bult aan de Beekweg te
Toldijk. Vertrek per fiets om 18.15 uur
vanaf het Dorpshuis te Drempt en van-
af 18.30 uur wordt verzameld bij An-
nie Uunk aan de Tolstraat. Kosten: ¤
4,00 per persoon, incl. koffie met wat
lekkers. Opgave zo spoedig mogelijk
bij Thea Hendriksen telefoon 0313-
473812. E-mailadres: tjm.hendrik-
sen@hotmail.com.

Concert Zanglust
Met medewerking van 'De Görgelpie-
pen' organiseert zangvereniging 'Zan-
glust' uit Drempt op zaterdag 24 april
haar voorjaarsconcert in de N.H. kerk
in Voor-Drempt. Aanvang: 20.00 uur.
Kerk open: 19.30 uur. Entree inclusief
twee consumpties: € 7,50. Nadere in-
formatie: Jos Buiting. Tel. 0314-653853.
E-mailadres: jobudo@orange.nl.

Verrassingswandeltocht
Voor jong en oud, voor wie van wande-
len, verrassingen en sprookjes houdt,
heeft de stichting KeppelCultuur op
zondag 25 april een bijzondere wande-
ling georganiseerd in het bos tussen
Hoog en Laag-Keppel. Tussen 14.00 en
14.30 uur kan gestart worden vanaf Ca-
fé Spirit in Hoog-Keppel. De eindtijd  is
ongeveer 17.00 uur. Deelnemen is gra-
tis. Nadere informatie: Erna Dokter.
Telefoon: 0314-381788. E-mailadres:
ernadokter@planet.nl.

Opening Hessenbad
Zondag 25 april is ook de dag waarop
het Hessenbad weer opengaat. Vanaf
10.00 uur bent u   - voor het 41e seizoen
- welkom in het openluchtzwembad
aan de Monumentenweg. Voor dit ju-
bileumjaar staan tal van sportieve en
gezellige activiteiten op stapel. De bij-
zondere bestaansgeschiedenis van het
Hessenbad kunt u straks terugzien
aan de hand van foto's, krantenknip-
sels e.d. Zie ook de oproep op de pagi-
na van de gemeente Bronckhorst.

Activiteiten- en evenementenagenda

Drempt, Hummelo en Keppel

Deze maand bestaan we 35 jaar en dat
willen we ook niet onopgemerkt voor-
bij laten gaan. Tijdens een brainstor-
ming over dit jubileum kwam onze di-
rigent Piet Piersma met het idee om
hier in de regio een aantal concerten te
geven en de opbrengst van die concer-
ten te schenken aan ene pater Wim
Boksebeld die in Halti, tengevolge van
de aardbevingen daar geld nodig heeft
voor onder meer de opbouw van inge-
storte scholen'. Marieke Teunissen, al
tien jaar voorzitter van het gospelkoor
Inspiration is, zo te horen bijzonder in-
genomen met het initiatief van de diri-
gent. Piet Piersma: 'Hoe ik op het idee
kwam? Wel ik las in het kerkenblad Pa-
rochienieuws een oproep om pater
Wim Boksebeld, financieel te onder-
steunen. En die steun kon worden over-
gemaakt naar een gironummer t.n.v.
Aartsbisdom Utrecht. Ik heb mij via
het internet kunnen verdiepen in de el-
lende die onder meer pater Boksebeld
mee moest maken. Ook heb ik diverse
foto's kunnen opslaan op mijn compu-
ter om deze daar waar mogelijk te kun-
nen gebruiken bij de actie die wij voor
hem gaan ondernemen', zo zegt hij.
Marieke Teunissen: 'Sinds de komst
van Piet Piersma (tien jaar geleden) is
het ledental van ons koor sterk geste-
gen. Vijf jaar geleden, tijdens het 30 ja-
rig bestaan, hadden we ook 30 leden.
Thans bestaat het koor uit 42 leden,
niet alleen afkomstig uit Vorden, maar
ook uit omliggende plaatsen', zo zegt
ze. Zelf woont Marieke Teunissen in
Hummelo. Binnenkort staat een ver-
huizing naar Brummen voor de deur.
Tegelijkertijd stopt ze als voorzitter,
maar blijft ze wel zingen bij 'Inspirati-
on'. Overigens was het koor bij de op-
richting in 1975 een jongerenkoor en

droeg het de naam 'Interchrist'. Het
werd opgericht door Hans Aartsen, At-
se Oskamp en Henk Vaags. De naam In-
spiration ontstond in een later stadi-
um. Met de komst van Piet Piersma
rond 2000, geraakte het koor 'in de lift'
en werd er meer en meer overgescha-
keld op gospelmuziek. Niet zo verwon-
derlijk want Piet Piersma is al 'een le-
ven lang één en al muziek'. Hij speelde
en zong ooit in diverse bandjes. Hij
volgde een dirigenten opleiding en
heeft in de loop der jaren diverse gos-
pel-mannenkoren en gemengde koren
onder zijn hoede gehad. Ook leiding
geven aan musicals is hem niet
vreemd. De laatste weken is Piet Piers-
ma druk met Inspiration in de weer
om tijdens de jubileumconcerten voor
Pater Boksveld niets aan het toeval over
te laten. 'Wij hopen en verwachten
voor dit goede doel veel publiek en dus
mag ook van ons een goed verzorgd
concert worden verwacht', zo zegt Piet.
Inmiddels heeft Inspiration het eerste
concert uit een reeks van vier al achter
de rug. Afgelopen zaterdag in de Gere-
formeerde kerk in Geesten samen met
het Aaltens Christelijk Mannenkoor.
Zaterdagavond 17 april staat om 20.00
uur in de R.K. Emmanuelkerk in Zut-
phen het tweede concert op het pro-
gramma. Behalve inspiration werkt
ook het Koninklijk Zutphens Mannen-
koor aan dit concert mee. Zaterdag-
avond 24 april wordt er om 20.00 uur
gezongen in de Protestantse Remigius-
kerk in Hengelo. Hieraan wordt tevens
medewerking verleend door organist
Herman Lubbers. Het slotbenefietcon-
cert, zaterdag 8 mei 20.00 uur, vindt
plaats in de Christus Koningkerk, sa-
men met het Vordens Mannenkoor.
Daarbij zullen ook familieleden van

Wim Boksebeld aanwezig zijn. De en-
tree voor alle concerten bedraagt zes
euro inclusief koffie/thee. Marieke Teu-
nissen: 'We hopen dat we t.z.t. circa
5000 euro aan het Aartsbidom in
Utrecht kunnen overmaken. Het bis-
dom maakt het bedrag dan weer over
naar Pater Boksebeld. Bezoekt men
geen concert van Inspiration maar
men is toch gelnspireerd door deze
spontane  actie, dan kan men ook een
bedrag overmaken naar rekeningnum-
mer 2703 t.n.v. Aartsbisdom Utrecht,
Haïti, help Pater Boksebeld.

PATER WIM BOKSEBELD WERKT
AL VEERTIG JAAR IN HAÏTI
'Het werk, onze scholen liggen in
puin. Tijd om te treuren om de doden
is er niet. Onder de brokstukken van-
daan konden we nog een aantal kinde-
ren redden. Nu zorgen we met man en
macht, dat we kunnen overleven. En
hoe raar het ook klinkt, nu: moeten
we vooruit, opbouwen'. Aan het woord
is missionaris Wim Boksebeld, Lalesi-
aan uit Raalte. Hij werkt al veertig jaar
in Haïti. Het werk van de Salesianen
van Don Bosco in Port-au-Prince. De
zorg voor het onderwijs, voor de
straatkinderen en de jeugd is zwaar
getroffen. Ook het project van pater
Wim Boksebeld is niet meer! 
Pater Boksebeld heeft sinds enkele ja-
ren de leiding over het project 'kleine
schooltjes van Pater Bohnen'. Dit pro-
ject hoort bij de school ENAM. Dit was
een soort ambachtschool en het hart
van het werk van de paters van Don
Bosco in de stad. Ook deze school is
verwoest. Via het project inde sloppen-
wijken konden duizenden kinderen
naar schooltjes, die in samenwerking
met de bewoners waren opgericht.
Ook werd er dagelijks een maaltijd
aan de kinderen verstrekt. Wim Boks-
ebeld zelf ontsnapte aan de dood.
Honderden leerlingen en veel straat-
kinderen hebben de ramp niet over-
leefd. Het is nu letterlijk en figuurlijk
puinruimen !Pater Boksebeld: 'Wij zijn
blij met de steun vanuit Nederland' .

Jubilerend 'Inspiration' steunt slachtoffers in Haïti

Opbrengst concerten gaat naar
Pater Wim Boksebeld!

Vorden - 'Wij zijn gewend om bij een lustrum van ons koor Inspiration
telkens iets bijzonders te doen. Tien jaar geleden, toen wij ons zilveren
jubileum vierden, hebben we met heel veel succes 'The Passion' opgevoerd.
Het 30-jarig bestaan was in 2005, een jubileum met een Schots tintje. Toen
waren The Highland Valley Pipes and Drums en The Highland Dancing
Group uit Borculo tijdens ons jubileumconcert in de Christus Koning-
kerk te gast.

Wat kunt u die dag verwachten? Om
10.00 uur gaat de deur open en staat
de koffie klaar. Vanaf dat moment
kunt u bij de technisch medewerker
terecht om uw rollator af ander loop-
hulpmiddel na te laten kijken. Om
11.00 uur start een voorlichting met
diapresentatie. Hierin is te zien en
wordt uitgelegd wat u kunt doen om
het risico op vallen in en om huis zo
klein mogelijk te houden. Soms moet
u iets aanpassen, soms moet u iets op-
ruimen, het wordt u uitgelegd. Uw
hulpmiddel kunt u ondertussen ach-
terlaten bij de onderhoudsmedewer-
ker om te laten nakijken. Terwijl u luis-
tert naar de voorlichting kijkt hij hem
na en repareert eventueel. De presen-

tatie duurt ongeveer tot 11.45 uur. Van-
af dat moment tot 13.00 uur is een fy-
siotherapeut aanwezig om met u te
kijken of u wel goed loopt met uw
hulpmiddel. Ook daarvoor kunt u ge-
woon binnenlopen. 

In dezelfde tijd is er een medewerker
van de Thuiszorgwinkel aanwezig. Zij
zal u allerlei hulpmiddelen en andere
gebruiksvoorwerpen laten zien die u
wellicht kunnen helpen om u zeker en
gemakkelijk te bewegen, binnen én
buiten. En als laatste kunt u aan mede-
werkers van de stichting welzijn opge-
ven waar in uw omgeving gevaarlijke
situaties zijn: plaatsen die u mijdt als
u een eindje gaat wandelen. De stich-

ting wil dat inventariseren en doorge-
ven aan de gemeente, misschien kan
er iets aan veranderen. De stichting
welzijn DHK hoopt met deze bijeen-
komst een bijdrage te kunnen leveren
aan minder valpartijen onder oude-
ren. De stichting hoopt dan ook dat ve-
len zullen komen om te zien wat men
zelf kan doen om veiliger te bewegen
in en om huis. U steekt er altijd iets
van op! Deze themabijeenkomst wordt
gehouden op donderdag 15 april in de
huiskamer en het kantoor van de ou-
derenadviseur van de stichting in het
zorgcentrum aan de van Panhuijs-
brink 1e in Hoog-Keppel. Er zijn voor u
geen kosten verbonden aan deze dag
en u hoeft zich niet aan te melden. 

Voor meer informatie kunt u bellen
met de ouderenadviseur: mevrouw
Ineke Bijsterbosch via nummer 06-
10687320 op dinsdag en donderdag.

Stichting welzijn DHK Mobiliteit voor ouderen
Hoog Keppel - De stichting welzijn Drempt, Hummelo en Keppel houdt
een themadag voor ouderen over mobiliteit en allerlei hulpmiddelen en
andere gebruiksvoorwerpen die daarmee te maken hebben. De dag is toe-
gankelijk voor alle (oudere) inwoners van de gemeente Bronckhorst.



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 plaatsen?
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
14 april Cultureel uitstapje Delft Drempt, Hummelo en Keppel hele dag
15 april Loophulpcontrole Huisk. sw Drempt, Hummelo hele dag
15 april Thema mobiliteit en loophulp Huisk. sw Drempt, Hummelo 11.00 uur
16 april Loophulpcontrole Maria Postel, Keijenborg 10-16 uur
17 april Lentemarkt De Bleijke, Hengelo 13.00 uur
20 april Vakantiemogelijkheden voorl. Huisk. sw Drempt, Hummelo 14.00 uur
21 april Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21 april Handwerken en verkoop De Wehme, Vorden 09.00 uur
22 april MuseumPlusBus Mauritshuis Vanaf De Bongerd Steenderen hele dag
23 april Demonstr. en uitleg roofvogels Dorpshuis Drempt 14.00 uur
25 april Rommelmarkt Kerk, Baak ochtend
27 april Schoenverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
28 april Over het geheugen De Bongerd Steenderen 19.45 uur
28 april UVV bustocht de bollenvelden Ons Huis, Hengelo hele dag
29 april Bowlen Dorpshuis, Drempt 14.00 uur
29 april Optreden Zelhems Mannenkoor De Bleijke, Hengelo 19.30 uur
11 mei Als het thuis niet goed meer gaat? Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur
12 mei Creatief: zeepketting maken De Bongerd Steenderen 09.30 uur
17 mei MuseumPlusBus Hermitage V.a. gez. centr. Hoog-Keppel hele dag
01 juni Feestelijke avond met terugblik Alzheimercafe Doesburg 19.00 uur

Algemeen
Gratis OV-chipkaart voor 65+
Voor Gelderse 65-plussers ligt een gratis OV-chipkaart klaar met daarop 10 euro saldo. 
65- plussers die al in bezit zijn van een OV-chipkaart, b.v. een NS Voordeelurenkaart,
kunnen alleen een saldo aanvragen. Dat kan via de website WWW.ervaarhetov.nl. Bo-
vendien krijgen 65-plussers die in het bezit zijn van een OV-chipkaart altijd 34 procent
korting op een standaardtarief in de bussen. De OV-actie is opgezet door de provincie
Gelderland.

Senioren Vakantie Plan
De nieuwe reisgids 2010 van Senior Vakantie Plan is verschenen en ligt op de diverse
kantoren ter inzage. Ter herinnering: met hulp van vrijwilligers organiseert Senior Va-
kantie Plan reizen voor ouderen die samen met leeftijdgenoten willen genieten van
een onbekommerde vakantie in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn er ook andere
organisaties die reizen organiseren voor ouderen. Ook hierover kunt u inlichtingen
vragen bij de plaatselijke stichting. 

Gemak in huis: het voetenbankje
Omdat veel ouderen een groot deel van de dag zittend doorbrengen is een goede zit-
houding van groot belang. Door een verkeerde houding wordt de rug onnodig belast.
Een stoel met vrijwel rechte rug en armleuningen is meestal wel voorhanden, maar
de afstand van de zitting tot aan de vloer is meestal te groot om de voeten goed neer
te kunnen zetten. Daardoor is men geneigd wat onderuit te gaan zitten en dat is nu
juist nadelig voor de rug. Door gebruik te maken van een voetenbankje van + 8 tot 10
cm hoog (eenvoudig zelf te maken van een plankje) kan de juiste zithouding worden
aangenomen:  de rug zo recht mogelijk en gesteund door de leuning van de stoel, de
knieën naast elkaar en wat hoger dan het zitvlak en de voeten aan de grond of op een
bankje. Voor meer informatie kunt u ook eens bij het Servicehuis, Dorpstraat 7 in Vor-
den binnenlopen.

Even voorstellen
Mijn naam is Paul Tiggeloven. Sinds 1 maart 2010 ben ik in
dienst van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
(SSWB) in de functie van ouderenadviseur/coördinator voor
Stichting Welzijn Ouderen Zelhem. Mijn standplaats is de voor-
malige gemeente Zelhem. Ik ben 55 jaar en woon in Meddo, een
buurtschap van Winterswijk. Ben gehuwd, samen met mijn
vrouw hebben wij een zoon, 2 dochters, 1 schoondochter, 2 schoonzoons en 3 klein-
kinderen. Vanaf mijn 17e heb ik in de zorg gewerkt. Ik heb een verpleegkundige ach-
tergrond, Naast ziekverzorging en verpleging heb ik de opleiding maatschappelijke
gezondheidszorg (MGZ) en een kaderopleiding gevolgd. Werkzaam geweest in een ver-
pleeghuis, als verpleegkundige in een ziekenhuis, als wijkverpleegkundige bij een
thuiszorgorganisatie, als zorgadviseur bij een thuiszorginstelling, als transfer-ver-
pleegkundige in een ziekenhuis en als indicatiesteller bij het regionaal indicatieor-
gaan en het centrum indicatiestelling zorg.

Wat kan ik als ouderenadviseur voor u doen?

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: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: W. Berns
WegWijZer
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. 
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur Oranjehof ma. t/m 
do. van 8.30-9.00 uur, tel. 0314-622074, 
mobiel 06-13280466. Inloop en spreekuur 
Leefwinkel, Stationstraat 6-8 Zelhem, tevens
steunpunt WMO loket, maandag-, woensdag
en donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.
Tel. 0314-621139. E mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34,
elke 2e ma. v.d. maand van 11.00-11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle Dorpsstraat 27c, 
elke 3e dinsdag van de maand van 11.15-
12.00 uur.

Als oudere kunt u in omstandigheden terecht komen waar
u niet direct raad mee weet. U kunt daarbij denken aan
problemen met de gezondheid, het verlies van een dierba-
re, gevoelens van eenzaamheid, zorgen om uw financiën,
problemen met uw geheugen, moeite u zelfstandig te red-
den in uw woning, vervoersproblemen, enz. Wanneer u
één of meer van bovengenoemde problemen herkent, dan
kan de ouderenadviseur iets voor u betekenen.
De ouderenadviseur: luistert naar uw verhaal; brengt uw
probleem in kaart; zoekt met u naar oplossingen voor uw
probleem; geeft informatie en advies; ondersteunt u;
meldt u aan voor voorzieningen; begeleidt u tot er een op-
lossing is. Voor de W(et) M(aatschappelijke) O(ndersteu-
ning) kunt u ook terecht bij de ouderenadviseur.

Voor wie is de ouderenadviseur er?
De doelgroep is 55 jaar en ouder, voor mensen die woon-
achtig zijn in Zelhem, Halle en Velswijk. Voor mantelzor-
gers in bovengenoemde plaatsen die een vraag hebben of
op zoek zijn naar een luisterend oor. Voor hulpverleners
met vragen rondom de problematiek van ouderen of
hulpverleners die een signaal willen doorgeven.

De werkwijze van de ouderenadviseur
Wanneer u de ouderenadviseur belt of bezoekt tijdens
een spreekuur, zal de ouderenadviseur proberen uw
vraag direct te beantwoorden. Wanneer dit niet lukt dan
wordt een vervolgafspraak gemaakt. Indien nodig komt
de ouderenadviseur bij u op huisbezoek.

Mededeling
Wijziging van locatie en dag van het inloopspreekuur
van de ouderenadviseur in Halle.
Met ingang van 1 mei 2010 is het inloopspreekuur als
volgt: Elke tweede woensdag van de maand van 11.15 tot
12.00 uur in de Protestantse kerk (vergaderzaal), Dorps-
straat 19, 7025 AA Halle.

Themabijeenkomst helpdesk dementie
Sensire en Stichting Welzijn Ouderen Zelhem organise-
ren een themabijeenkomst met als onderwerp: helpdesk
dementie op 11 mei van 14.00 tot 15.30 uur in de Leefwin-
kel, Stationsstraat 6-8 Zelhem. Toegang gratis. Tijdens de
bijeenkomst wordt u door de trajectbegeleiders van de
helpdesk geïnformeerd over onderstaande onderwerpen.
Tevens krijgt u uitleg voor wie de helpdesk dementie is be-
doeld en hoe u zich kan aanmelden. Aan het einde van de
bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Hulp voor mensen met (vermoedelijk) dementie.
Netwerk Transmurale Zorg West Achterhoek (een samen-
werkingsverband met verschillende zorg¬aanbieders
heeft een Helpdesk Dementie opgezet. Deze helpdesk on-
dersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Dit gebeurt op verzoek van de patiënt zelf, iemand uit de
naaste omgeving of een arts.

Wat kunnen de trajectbegeleiders voor u betekenen?
De medewerkers van de helpdesk heten trajectbegelei-
ders. Zij begeleiden de mensen in zowel de beginfase van
de ziekte als in de latere stadia. De trajectbegeleiders van
de Helpdesk dementie fungeren als aanspreekpunt,
vraagbaak en vertrouwenspersoon. Zij kunnen de zorg re-
gelen en bemiddelen voor de patiënt, ze vragen zorg aan
en coördineren het zorgtraject. De trajectbegeleider
werkt onder andere samen met de huisarts, wijkverpleeg-
kundigen en de klinisch geriater.

Meer bewegen voor senioren 
De Stichting Welzijn Ouderen Zelhem heeft meerdere
groepen meer bewegen voor senioren. Bij de groepen
gymzwemmen (gymnastiekles in het water) op de maan-
dagmiddag zijn enkele plaatsen vrij. Belangstellenden
kunnen enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of
het bevalt. Locatie: Zwembad de Brink Zelhem op maan-
dagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 15.30
uur. Kosten: € 26,- per kwartaal.
Bij de gymnastiekgroepen in Zelhem en Halle zijn moge-
lijkheden om deel te nemen. Belangstellenden kunnen
enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het be-
valt. Locatie: Oranjehof in Zelhem op dinsdagmorgen van
9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 tot 11.45 uur. Kosten € 20,-

per kwartaal. Locatie: Kleine kerk bij ‘de Koorenaar’ Halle
op maandagmorgen van 10.15 tot 11.00 uur. Kosten zijn €
20,- per kwartaal. Voor informatie of opgave bellen met de
ouderenadviseur, tel 0314-622074 of 06-13280466.

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

Hermitage Amsterdam: een gratis dagje uit
De Museum-plusbus rijdt naar het museum De Hermita-
ge te Amsterdam. Deze tocht is gratis en bedoeld voor
minder- validen en rollator-gebruikers en ook voor zel-
fredzame ouderen die gezellig een dagje uit willen. U
kunt uw mantelzorger meenemen en u bent van harte
welkom. Er is geen rolstoellift in de bus aanwezig. 
Tijd: maandag 17 mei om 09.00 uur opstappen.
Plaats: Kerkplein te Hoog-Keppel. U komt in de namiddag
weer terug en u kunt zich aanmelden via het secretariaat.

Dag in het teken van mobiliteit
In samenwerking met Sensire en de ouderenadviseur
wordt een dag georganiseerd rond mobiliteit. Er wordt
een presentatie gegeven over veiligheid in en om het huis.
De Thuiszorgwinkel is aanwezig met hulpmiddelen in
het kader van mobiliteit en veiligheid. Ook is een mon-
teur aanwezig voor het controleren en repareren van rol-
lators, wandelstokken e.d. De dag is gratis en belangstel-
lenden zijn van harte welkom.
Plaats: Gezondheidscentrum, in de huiskamer.
Tijd: donderdag 15 april van 10.00 tot 16.00 uur. 

Nooit te oud voor vakantie
Stichting Mens en Samenleving organiseert een voorlich-
tingsmiddag over vakantiemogelijkheden voor ouderen.
U bent nooit te oud voor vakantie, daar is de stichting van
overtuigd. Zij doen daarom hun best de eventuele belem-
meringen om op vakantie te gaan weg te nemen. Toegang
is gratis. Opgave via het secretariaat.
Plaats: huiskamer van het centrum te Hoog-Keppel.
Datum: dinsdag 20 april van 14.00 tot 15.30 uur.

Tai Chi-cursus 
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen moge-
lijk blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kernge-
zonde mensen, maar vooral ook voor diegenen met be-
perkingen. Personen met gewricht- en spierklachten kun-
nen er veel baat bij hebben. Het is een prachtige methode
voor mensen met bijv. fibromyalgie, reuma, ME en ande-
re chronische aandoeningen. Je leert op een plezierige
manier met sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen
en je lichaam meer bewust te laten worden. De oefenin-
gen worden zittend (op een stoel) of staand gedaan. De
cursus, onder leiding van Francis Arntz, wordt gegeven in
het Centrum.
Tijd: dinsdagmorgen van  10.00 tot 11.00 uur.
Kosten: € 75,- voor 10 lessen.

Meer Bewegen voor Ouderen 
Om mensen te stimuleren om (meer) te bewegen, organi-
seert Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel een
tweede groep Meer Bewegen voor Ouderen. Vanaf 1 sep-
tember tot en met 30 juni komt men hiervoor één maal
per week bijeen in de sporthal te Hoog-Keppel. 
Kosten: € 40,- voor het hele seizoen.
Tijd: woensdagmorgen 10.45 tot 11.30 uur.
Aanmelden via het secretariaat of opgavenformulier.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij op woensdagmorgen. De oefeningen worden
op maat aangeboden onder deskundige leiding van een
fysiotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt,
Hummelo en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-Keppel
van 10.00 tot 11.00 uur.
Kosten: € 60,00 voor 10 lessen.

Zie vervolg
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Cor van Drunen uit Doetinchem is 1
van de gidsen van het IVN de Oude IJs-

selstreek en maakt deel uit van de
werkgroep Doesburg/Hummelo/Kep-

pel. Deze werkgroep beschikt over ge-
degen kennis van het gebied en Cor
wist dan ook veel over de geschiedenis
en de natuur van Enghuizen te vertel-
len. Zo wordt ‘Engehuse’ met als bezit-
ter Evert van Enghusen al in het jaar
1326 vermeld en had als machtscen-
trum een oorspronkelijk werende
functie door de nu nog aanwezige wa-
tergangen. Er was een verbinding tus-
sen de gracht en ‘die Beeck’ (de Wep-
pel) en dat was ook nuttig voor de wa-

tervoorziening op het kasteel zelve.
Deze waterleidingen hadden uiter-
aard ook invloed op flora en fauna.
Daardoor kan men nu nog genieten
van een landgoed met prachtige eeu-
wen oude bomen en plantengroepen.
Deze planten passen zich aan bij het
soort bomen en het zonlicht dat de bo-
dem kan bereiken. A. Joman schreef al
in 1912 in ‘De Levende Natuur’ over de
mooie voorjaarsflora van Enghuizen,
waar wij ieder voorjaar nog steeds van
kunnen genieten; van bosanemonen,
speenkruid, aronskelk, klaverzuring,
vogelmelk, bosviooltje en natuurlijk
de grote velden met sneeuwklokjes.
Enghuizen kwam in 1636 in bezit van
de familie van Heeckeren. De meest
bekende bewoner was Hendrik Jacob
Carel Johan van Heeckeren, die onder
Napoleon diverse veldtochten mee-
maakte. 

Het landgoed bestond in die tijd (1800-
1850) voornamelijk nog uit heide met
watergaten, sloten en vennetjes. Deze
van Heeckeren is begonnen met de
ontginning van het landgoed en de
boerderijbouw. Alle boerderijen die bij
het landgoed hoorden hadden op de
luiken de rood-gele kleuren van de
van Heeckerens. Tussen 1835 en 1842
bouwde hij een nieuw Huis in Itali-
aanse palazzostijl. Baron van Heecke-
ren hoefde blijkbaar niet op de centjes
te letten, hij was getrouwd met een
dochter van de rijke bankiersfamilie
Hope. Er zijn kosten nog moeite ge-
spaard om het enorme landgoed te
verfraaien. Het park werd aangelegd
tussen 1822 en 1848. Het werd ontwor-
pen door landschapsarchitect Hen-
drik van Lunteren. Het werd aange-

legd in de Engelse landschapsstijl met
open weilanden, glooiende bosran-
den, waterpartijen en bruggetjes.
Goed is te zien dat de tand des tijds
aan het landgoed geknaagd heeft. In
de Tweede Wereldoorlog werd het
Huis door brand verwoest en werd een
rulne. Langs de oprijlaan liggen nu
nog de bemoste restanten van het
Huis. En, dat was het boeiende van het
verhaal van Cor, dat bood weer kansen
voor specifieke plantjes, die het op de
brokstukken reuze naar hun zin heb-
ben. De grote Paardenkastanje, die er
nu nog staat heeft, deze ontwikkelin-
gen kunnen op gepaste afstand kun-
nen aanschouwen. 
Ondanks het feit, dat er nog heel veel
gerestaureerd moet worden is er nog
veel moois bewaard. Het Jagershuis
met de hangbrug over de vijver geeft
het gevoel weer hoe het allemaal ooit
was. De werkgroep verzorgt op aan-
vraag ook wandelingen voor b.v. buur-
ten, verenigingen en families. In hun
werkgebied verzorgen ze vooral wan-
delingen en fietstochten in Hummelo
op het landgoed Enghuizen, bij kas-
teel Keppel, het stroomgebied van de
Rode Beek en op de Hoge Linie in
Doesburg. Hierbij besteden ze altijd
aandacht aan de flora en fauna, het
landschap, de geschiedenis en de eco-
logische verbindingszones wat het ge-
heel tot een begrijpelijke en boeiende
ervaring maakt. 
Het jaarprogramma met de geplande
wandelingen is af te halen is bij o.a. de
bibliotheken en VVV's in de regio. 

Kijk voor meer informatie ook eens op
hun website: 
www.ivn-deoudeijsselstreek.nl

IVN wandeling Voorjaar op landgoed Enghuizen

Hummelo - Tweede Paasdag was er veel belangstelling voor een excursie
over de paden van landgoed Enghuizen. Maar liefst 3 groepen kregen uit-
leg over de historie, aanleg van park en gebouwen en de actuele planten-
groei. Wij volgden gids Cor, die vertelde, dat het eigenlijk net iets te laat
in de tijd was om de sneeuwklokjes te zien bloeien, maar dat er nog wel
veel andere bloeiende ‘Stinzenplanten’ zoals bosanemonen te zien waren.
De aronskelken waren nog niet zover, maar dat lag ook weer aan de loca-
tie waar ze stonden. De wandeling voerde ook deels langs de kunstroute
van het Web, wat een extra dimensie aan het landschap toevoegde.

Vervolg Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel

Nordic-Walking mist nog enkele deelnemers
Met de lente in aantocht kunt u heerlijk in groepsverband wande-
len. De startdatum laat even op zich wachten omdat  er nog deel-
nemers te kort zijn voor een volledige groep.
Tijd: op zaterdag van 9.15 tot 10.15 uur waarna in het centrum kof-
fie/thee gedronken  kan worden. Start is op het plein te Hoog-Kep-
pel.
Kosten € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van poules. Na de cur-
sus kunt u iedere zaterdagmorgen wandelen in groepsverband,
met koffie/thee als afsluiting.

Koersbal
Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het koersbal-
len. Het is een verrassend en gezellig spel. Er wordt veel gelachen
en het blijft spannend tot de laatste worp van de bal.                  
Plaats: huiskamer van het centrum van 13.45 tot 15.30 uur.
Kosten: geen.
Opgave via formulier of  telefoon en vervoer kan geregeld worden.

Studiekring voor 55 Plussers
Stichting Welzijn DH&K  wil  in het najaar een studiekring opstar-
ten voor 55 plussers. Een studiekring is een min of meer perma-
nente groep van 10 tot hooguit 15 personen, die eens per week of
twee weken bij elkaar komt om een gezamenlijk gekozen onder-
werp uit te diepen en eventueel met het resultaat iets te doen. Bij
de start van de kring worden de zelfgekozen onderwerpen vastge-
steld. Onderwerpen kunnen zijn: gezondheid, geschiedenis, po-
ëzie, wonen, milieu, zingeving enz. enz. Geïnteresseerden kunnen
samen van gedachten wisselen,waardoor nieuwe inzichten en
kennis een verrijking kunnen zijn binnen een zinvolle tijdsbeste-
ding. Dus lijkt het u boeiend om met leeftijdsgenoten eens uit te
zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar steken, meldt u zich alvast
aan bij het secretariaat.

Computercursussen 
Deze cursus wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven, zodat
aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden. Ba-
siscursus, basis-vervolgcursus en fotobewerken worden in het na-
jaar weer georganiseerd.

Club 60+
Op 23 april geeft Joanne van Zadelhoff een demonstratie en uitleg
over roofvogels. Zij brengt levende vogels mee. 
Aanvang 14.00 uur in het Dorpshuis te Drempt.
Inlichtingen bij Dinie Bloememdaal, tel. 0313-479532. 

Bowlen
Het bowlen onder leiding van Jan van Hagen is in het Dorpshuis te
Voor-Drempt. De middag is voor iedereen uit onze gemeente toe-
gankelijk. 
Tijd 14.00 tot 16.00 uur. Kosten € 4,- per keer. Datum: 29 april.
Informatie bij Jan van Hagen tel. 0313-472920.

Ondersteunend maatje gezocht
Een van onze cliënten is een (vrij) jonge vrouw met een vervelende
ziekte waardoor ze grotendeels bedlegerig is. De gewone dingen,
zoals de zorg en hulp, zijn goed georganiseerd. Bij een aantal prak-
tische zaken heeft ze op onregelmatige tijden soms wat ondersteu-
ning nodig. Voor haar zijn we op zoek naar iemand, die zo nu en
dan de functie van mantelzorger over wil nemen. Iemand die eens
een kaartje voor haar schrijft, een boodschap doet, een instantie
belt, met haar mee kan gaan voor een bezoek aan de arts of ge-
woon voor een gezellig gesprekje zo nu en dan. Wilt u een beetje
van uw tijd besteden aan iemand anders? Dan is dit de gelegen-
heid. In overleg wordt afgesproken hoe uw tijd en energie wordt
ingezet. Bel voor meer informatie naar ouderenadviseur Ineke Bijs-
terbosch, tel. 06106.87320.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag van 13.30
tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00 tot 09.30 uur in
het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoordappa-
raat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van
08.30 tot 16.30 uur.
De cursusopgave kunt u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. v. Panhuysbrink 1E  
6997AA Hoog-Keppel

CURSUSOPGAVE-FORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❑ ...........................................................................................................................................................................

❑ ...........................................................................................................................................................................

❑ ...........................................................................................................................................................................

Naam: ...............................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats:.......................................................................................................................

Tel.nr.: .............................................................................................................................................................

E-mail: ..............................................................................................................................................................

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: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: W. Berns
WegWijZer
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. 
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur Oranjehof ma. t/m 
do. van 8.30-9.00 uur, tel. 0314-622074, 
mobiel 06-13280466. Inloop en spreekuur 
Leefwinkel, Stationstraat 6-8 Zelhem, tevens
steunpunt WMO loket, maandag-, woensdag
en donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur.
Tel. 0314-621139. E mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34,
elke 2e ma. v.d. maand van 11.00-11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle Dorpsstraat 27c, 
elke 3e dinsdag van de maand van 11.15-
12.00 uur.

✁
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Actieweek: 15% korting
op de gehele voorraad tegels!

van 10 t/m 17 april
(Uitgezonderd lopende acties, orders en zonder tussenkomst derden)

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                 Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Deze aanbiedingen gelden t/m 30 april 2010

NU tot

op showroomkeukens
70% KORTING

Aanbieding badmeubel
Onderkast met 2 laden, keramisch wastafelblad

en luxe spiegel. 

Leverbaar in diverse af metin g en en kleuren combinaties.

NU vanaf 775, -

Buitenkansen
Oplopend voordeel in april

Ambachtsweg 9
7021 BT Zelhem www.smees.nl

Tel. 0314 - 62 18 13
Fax 0314 - 62 18 65

Uw
zitmaaier 
specialist

nieuwe bahia
ncompact

maar
doeltreffend!

Ontwikkeld om te presteren

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 17 april

in de discotheek

DJ Martijn

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



Rugpijn?

Snel en blijvend herstel, 
nu binnen handbereik

Fysius heeft vestigingen in: Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Enschede en Winterswijk.

Rugpijn, ischias, hernia,... er is een oplossing!

* Geldig t/m 31 mei 2010

Ik merk het
verschil dagelijks; ik 
ben vrolijker en heb 
veel meer energie.

Een Fysius-cliënt met 
voorheen jarenlange 
rugklachten.

Meld u nu aan voor een intakegesprek.
Nu tijdelijk met gratis rugscan.*

Onze therapie wordt veelal door 
zorgverzekeraars (deels) vergoed.

Nu tijdelijk met 
gratis rugscan 
t.w.v. € 85,-*

Vestiging Doetinchem Terborgseweg 24-02   7005 BA Doetinchem   0800-222 22 27 (gratis)  www.fysius.nl



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.

• 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 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

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.
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De kampioenen van De
Graafschap kregen tijdens de
huldigingsdag op 10 april jl. sa-
men met hun staf, trainers, be-
stuur en partners als start van

de huldiging een speciale kam-
pioenslunch aangeboden in ons
gemeentehuis.
De Regio Achterhoek en de
Achterhoekse gemeenten (incl.
Lochem en Zutphen) besloten
hiertoe omdat zij bijzonder trots
zijn op de voetbalclub die de re-
gio met hun prestaties op
grootse wijze op de kaart zet in
Nederland. Na afloop van de
lunch ging het gezelschap naar
Doetinchem voor het overige
huldigingsprogramma. Het was
een geslaagde bijeenkomst!

De eikenprocessierups breidt zich
de komende jaren verder uit over
onze regio. Ook de door de rups
veroorzaakte overlast neemt waar-
schijnlijk toe. Sinds 2008 zijn de
acht gemeenten in de Regio Achter-
hoek een samenwerkingsverband
aangegaan. Door een gezamenlijke
aanpak op het gebied van bestrijden
en voorlichten, bereiken we een ef-
ficiëntere bestrijding. De gemeen-
ten hebben als doel om met name
de overlast van de processierups te-
gen te gaan en niet het bestrijden
van het beestje op zich. Uitgangs-
punt hierbij is de 'Leidraad beheer-
sing eikenprocessierups', gemaakt
in opdracht van de Landelijke Ex-
pertgroep Eikenprocessierups. De-
ze is in te zien op de site van het mi-
nisterie van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit, 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. De
besmette eikenbomen zijn te her-
kennen aan de specifieke nesten:
dichte spinsels met vervellinghuid-
jes, 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
besmette bomen komen, kunnen
hinder ondervinden omdat de brand-
haren zich ook door de lucht ver-
spreiden. De reacties kunnen van
persoon tot persoon verschillen. De
huidirritaties die binnen acht uur op-
treden 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, pijnlij-
ke en jeukende zwelling en irritatie
optreden. Inademing van de brand-
haren kan leiden tot irritaties en ont-
stekingen van het slijmvlies van de
neus, keel en luchtwegen. Klachten
verdwijnen over het algemeen bin-
nen twee weken. Een zachte crème
met menthol kan verlichting geven.
Neem bij ernstige klachten contact
op met uw huisarts.

Voorkomen overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen
door ieder contact met rupsen en
resten ervan, zoals vrijgekomen
brandharen en lege nesten, te ver-
mijden. Zorg bij bezoek aan (natuur)
gebieden waar de rupsen voorko-
men voor een goede bedekking van
de hals, armen en benen 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.

Preventieve bestrijding
Vorig jaar zijn wij gestart met het
preventief bestrijden van de rups. Dit
doen wij door eiken in het buitenge-
bied te bespuiten met een biologisch
middel. Wij spuiten op basis van een
inventarisatie van de meldingen van
de afgelopen twee jaar. We spuiten
alleen eiken preventief langs wegen
waarvan meldingen bekend zijn. We
spuiten niet preventief in en langs
bossen. Ook particuliere bomen
worden niet door ons bestreden!

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) bestrijdings-
middel 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 spuitactivi-
teiten. Deze voorzorgsmaatregelen
moeten ertoe bijdragen dat zo min
mogelijk overlast als gevolg van het
spuiten ontstaat. 

Gewijzigde werkwijze bestrijding
nesten
Wij kunnen, ondanks de preventieve
bestrijding, niet voorkomen dat in
het buitengebied nesten ontstaan.
Deze nesten gaan overlast veroorza-
ken. Daar waar u gewend was dat wij
iedere melding in de openbare ruim-
te bestreden, is dat dit jaar niet meer
zo. Om budgettaire redenen zijn wij
genoodzaakt de tot nu toe gehan-
teerde werkwijze te wijzigen. Vanaf
dit jaar bestrijden wij nesten in de
openbare ruimte binnen de bebouw-
de kom, een zone van 500 meter
rondom de kernen en locaties waar
veel publiek komt, zoals openbare
sportcomplexen en zwembaden.
Deze werkwijze komt overeen met
de werkwijze van de overige ge-
meenten in de Achterhoek.

Meer informatie
U kunt vanaf 15 april a.s. de wegen-
kaart inzien waarop is aangegeven
waar preventief gespoten wordt. De-
ze kaart ligt bij de publieksbalie in
het gemeentehuis ter inzage. U vindt
de kaart en de wegenlijst dan ook op
www.bronckhorst.nl.

Meldingen
Ziet u processierupsen in uw buurt
dan kunt u contact opnemen met de
gemeente via (0575) 75 02 50 of een
melding doen op www.bronckhorst.nl.

Gewijzigde aanpak bestrijding eiken-
processierups

Met ingang van 12 april belt de GGD
namens de Achterhoekse gemeen-
ten in totaal 500 ouders met de
vraag of zij deel willen nemen aan
een telefonisch interview over het
project Alcoholmatiging jeugd. Met
dit project organiseren de Achter-
hoekse gemeenten o.a. samen de
GGD verschillende activiteiten om
de gevolgen van alcoholgebruik
onder jongeren onder de aandacht
te brengen. Tijdens de korte inter-
views krijgen ouders met kinderen
tussen de 10 en 18 jaar aantal vra-
gen over jongeren en alcohol. Voor
vragen hierover kunt u terecht bij
m.miedema@ggdgelre-ijssel.nl of
kijk op www.ggdgelre-ijssel.nl. Wij
hopen op uw medewerking als u
gebeld wordt.

Ouders telefonisch

benaderd over

project Alcohol-

matiging jeugd

Kampioenslunch voor
De Graafschap

Foto: Geert de Groot



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Veel wandelaars maken geregeld
gebruik van ons platteland vanwege
de rust en de ruimte.
Wandelaars die hun hond graag
meenemen willen wij erop wijzen
dat het vrij rondrennen van honden
risico's met zich meebrengt. De ge-
meente en faunabeheerders ontvan-
gen meldingen over loslopende
hond(en) die in wei- en graslanden
rondstruinen. Dit vaak tot ergernis
van de rundveehouders, omdat ont-
lasting van loslopende honden bron
van de Neospora-infectie is. Deze
infectie kan leiden tot onvruchtbaar-
heid bij koeien. Een ander gehoorde
klacht is dat honden het vee opjagen
met alle gevolgen van dien.

Neospora-infectie
Honden spelen een belangrijke rol
bij het overbrengen van Neospora-
infecties onder koeien. De parasiet
Neospora caninum geldt wereldwijd
als een belangrijke veroorzaker van
abortus onder koeien, waarbij de
vrucht in de baarmoeder wordt afge-
stoten. De parasiet gebruikt de hond
als gastheer. De hond wordt er zelf
niet ziek van, maar brengt de para-
siet via de ontlasting over op de
koeien. Door het eten van gras of
kuilvoer dat vervuild is met ontlas-
ting van honden, nestelt de parasiet
zich in de koe en veroorzaakt daar-
door het afstoten van het kalfje. Een
koe die eenmaal besmet is blijft
haar hele leven besmet en is daar-
door verminderd vruchtbaar. Medi-

cijnen tegen Neospora zijn er (nog)
niet en de schade voor de rundvee-
houder kan hierdoor enorm in de
papieren lopen. Vanwege dit risico
vragen de rundveehouders dringend
de medewerking van hondenbezit-
ters om het besmettingsgevaar van
Neospora-infecties onder koeien zo-
veel mogelijk te voorkomen. 

Wat kunt u doen?
• honden in het buitengebied aanlij-

nen
• uitwerpselen van uw hond oprui-

men in weilanden waar koeien lo-
pen

• de hond zijn behoefte laten doen in
de wegberm of op andere plaatsen
waar koeien er niet mee in aanra-
king kunnen komen

• uitwerpselen van uw hond oprui-
men in graslanden waar geen die-
ren lopen (dit gras wordt namelijk
gemaaid en als voer gebruikt in de
winter)

Risico voor het wild
In veel gevallen wordt de rust, vooral
in kleine natuurterreinen ernstig
verstoord door loslopende honden.
Als een loslopende hond daarbij ook
nog van de aangewezen wandelpa-
den afgewijkt, betekent dat een ex-
tra verstoring. Dit is een overtreding
van de Flora- en Faunawet en na-
tuurlijk niet de bedoeling. 

Realiseert u zich als hondenbezitter
dat wildsoorten zoals haas, konijn,

fazant en ree, door hun vluchtge-
drag aantrekkingskracht uitoefenen
op de meeste honden. Honden gaan
achter het wild aan en veroorzaken
daardoor veel stress bij de dieren.
Vooral reeën zijn daar het hele jaar
gevoelig voor, maar vooral in de pe-
riode dat zij hun kalveren hebben
geworpen (begin mei). Dan zijn rust,
voedsel en dekking belangrijk. 

Geniet samen met uw hond van ons
landschap, maar doe uw hond aan
de lijn.  De faunabeheerders en toe-
zichthouders controleren de ko-
mende tijd streng.

Honden aan de lijn in het buitengebied!

Het oude gemeentehuis aan de
Raadhuisstraat 20 in Hengelo staat
leeg. Een deel van het pand gaan wij
te zijner tijd slopen en het oude deel
van het voormalig gemeentehuis
blijft behouden. Wij laten het pand
tijdelijk beheren door Kabath Vast-
goedbeheer, die twee huishoudens
in het pand laat wonen. Zo is toezicht
op het pand geregeld. Het groen
rondom het gebouw nemen wij eind
april onder handen.

Informatieruimte
Aan de kant van de Regelinkstraat
richten wij voor de zomer een infor-
matieruimte in, waar belangstellen-
den en ondernemers informatie
kunnen krijgen over de uitvoering
van het masterplan Hengelo Cen-

trum. U kunt hier straks terecht tij-
dens een spreekuur met bijvoor-
beeld vragen over de ontwikkelingen
in het centrum van Hengelo, de
planning van de herinrichting open-
bare ruimte of de uitvoering van de
werkzaamheden.
Over de openingstijden van dit infor-
matiecentrum komt later meer in-
formatie.

Tijdelijk beheer oude gemeentehuis

Het project Energieservice aan Huis
van de gemeente is afgerond. Met
het project wilden we huishoudens
met een laag inkomen de mogelijk-
heid bieden om hun energielasten te
verlagen. 180 Bronckhorster huis-
houdens hebben sinds oktober vorig
jaar een advies met een energiebe-
sparingspakket (energiebox) ont-
vangen. De besparing per huishou-
den was € 165,-. In totaal werd aan
electriciteit 31.912 kWh bespaard en
aan gas 31.527 m3. De C02-reductie
verminderde met 71.658 kg. Deze
resultaten overtroffen de gestelde
doelstellingen. De deelnemers be-
oordeelden het project gemiddeld
met een 7,6.

Het doel was om bij 150 huishou-
dens een advies te geven, waarbij
een energiebesparing van € 160,-
per huishouden was geraamd en

een C02-reductie van in totaal
67.500 kg. Het project bood ook een
aantal werkzoekenden de kans om
werkervaring op te doen. Zij konden
zich bekwamen als energieadviseur
of in een administratieve functie ge-
relateerd aan het project en zo hun
kans op de arbeidsmarkt vergroten.
Drie Bronckhorster cliënten uit het
Wet Werk en Bestand zijn aan de
slag gegaan en hebben het traject
met een certificaat afgesloten. Zij
kregen bovendien verlenging door-
dat zij ook in de gemeente Oude
IJsselstreek aan de slag konden
voor het project.

De komende jaren stijgen de ener-
gielasten naar verwachting verder
en daarmee ook de woonlasten van
de minima. Om hen tegemoet te ko-
men, kregen zij de kans om dit ener-
gieadvies op maat te krijgen. Met de

verminderde CO2-uitstoot geeft de
gemeente invulling aan haar kli-
maatbeleid.

Goed resultaat project Energieservice
aan Huis

De weken na de gemeenteraads-
verkiezingen van begin maart zijn er
onder leiding van onafhankelijk in-
formateur Toon Lamers gesprek-
ken geweest met de gekozen raads-
fracties om te komen tot een nieuw
college van b en w voor de gemeen-
te. Dit leidde ertoe dat de twee
grootste partijen (CDA en VVD die
allebei acht zetels kregen) nu met
elkaar gaan kijken of zij in een

nieuw college kunnen gaan samen-
werken met als uitgangspunt hun
verkiezingsprogramma's. Dit ge-
beurt onder leiding van twee zoge-
naamde formateurs (André Baars
van het CDA en Joachim Beuvery
van de VVD). De verwachting is dat
zij over twee weken de eerste resul-
taten van de onderhandelingen be-
kend kunnen maken.

Formatie voor nieuw b en w van start

Wethouder André Baars opende af-
gelopen zaterdag samen met Henk
Knip, directeur van Berkel Milieu,
de Compostdag in Vorden. De heer
Walgemoet uit Hengelo (Gld) nam
met zijn kleinzoon Dion de eerste
zakken met gratis GFT-compost in
ontvangst.
Het gratis GFT-compost was erg
populair, in korte tijd werden op vijf
locaties in Bronckhorst ruim 10.000
zakken uitgedeeld. De gemeente en
Berkel Milieu bedankten met de
Compostdag de inwoners voor het

scheiden van hun GFT. In onze ge-
meente werd vorig jaar maar liefst
ruim zes miljoen kilo groente-,
fruit- en tuinresten apart ingele-
verd, reden om de inwoners in het
zonnetje te zetten en tijdens de
Compostdag te belonen met gratis
compost. Vrijwilligers van muziek-
vereniging Crescendo, school De
Bongerd, muziekvereniging Nieuw
Leven, muziekvereniging Sursum
Corda en voetbalvereniging Zelhem
waren in touw om het compost uit
te delen.

Inwoners krijgen GFT terug als compost

Geslaagde Compostdag

13 april 2010: Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), café De Zwaan, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari

t/m 31 december 2010, H.G.C. Waenink
• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet i.v.m. kinder- en volks-

spelen en vogelschieten, 16 en 17 juli 2010, ijsvereniging Steintjesweide
• Hengelo (Gld), tijdelijke gebruiksvergunning kleedkamers Pax i.v.m. overnachting tijdens

jeugdkamp, 21 t/m 23 mei 2010, Pax
• Toldijk, Hoogstraat 15 (Flophouse), Høken in Toldiek, 24 juni van 13.00 tot 17.00 uur Blagen-

rock, 25 juni van 20.00 tot 02.00 optreden Normaal en 27 juni van 10.00 tot 18.00 uur koffiecon-
cert, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, 25 juni van 19.00 tot 01.30 uur en 27 juni van 10.00
tot 18.00 uur, Hoogstraat 17A, ontheffing groepskamperen, 25 t/m 27 juni, instellen parkeer-
verbod voor beide zijden van de Hoogstraat, tussen de ZE-weg en huisnr. 21, 24 t/m 28 juni
2010, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, Marktplein en Dorpsstraat, zomerfeesten met braderie en lunapark, 22 juli van 13.00
tot 00.30 uur, 23 en 24 juli van 14.00 tot 01.30 uur, afsluiten diverse wegen in het centrum van

Aanvragen

Vorden en instellen van stopverboden, 21 juli vanaf 10.00 uur tot 25 juli 12.00 uur, ontheffing
art. 35 Drank- en horecawet bij de diverse horeca-locaties, 22 juli van 13.00 tot 00.30 uur, 23 en
24 juli 2010 van 14.00 tot 01.30 uur, stichting Vrienden van Vorden

Rectificatie
Onderstaande aanvragen stonden op de gemeentepagina's van 6 april jl. per abuis vermeld
onder verleende vergunningen. Wij vermelden deze aanvragen nogmaals

6 april 2010: Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locaties plaatsen van tijdelijke reclameborden, 11 t/m 25 mei 2010 i.v.m.

Achterhoekse Paardedagen, stichting Concours Hippique Zelhem
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat, 1 januari t/m 31 december 2010,

café Nijhof
• Hengelo (Gld), afsluiten van diverse wegen in het centrum i.v.m. de jaarlijkse kermis, 12 t/m 19

juli 2010, schutterij Eendracht Maakt Macht
• Laag-Keppel, Dorpsstraat, openlucht toneeluitvoering, ontheffing art. 35 Drank- en Horeca-

wet, 29 augustus 2010 van 12.00 tot 18.00 uur, Pallandt van Keppel stichting
• Laag-Keppel, kasteeltuinen, 1 augustus 2010, jazz-festival, 11.00 tot 19.00 uur, ontheffing art.

35 Drank- en Horecawet, 12.00 tot 19.00 uur, catering & organisatie De Geldersche Poort
• Vorden, marktplein en gedeelte Dorpsstraat, Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi, 20 augustus

van 17.30 tot 23.00 uur, afsluiten marktplein van 12.00 tot 23.00 uur, gedeeltelijk afsluiten
Dorpsstraat van 17.30 tot 22.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op marktplein van
17.30 tot 23.00 uur, plaatsen toegangspoort op de Dorpsstraat bij de rotonde met de Ruurlose-



Openbare bekendmakingen - vervolg

weg, 21 juni t/m 17 september 2010, stichting Vrienden van Vorden
• Vorden, Oude Zutphenseweg 11, besloten feest op 28 mei van 20.00 tot 00.30 uur en Aviko

Olympics Vorden op 29 mei van 13.00 tot 24.00 uur, plaatsen van een tent, 28 en 29 mei, afslui-
ten Oude Zutphenseweg (nabij zwembad) en Enzerickweg, tussen de Hamelandweg en de Wil-
denborchseweg, 29 mei 2010, voetbalvereniging Vorden

• Zelhem, café Susebeek/'t Wolfershuus, aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat,
1 januari t/m 31 december 2010, S.A. Jolink

• Zelhem, diverse terreinen aan de Oosterwijkweg, Achterhoekse Paardedagen, 22, 23 en 24
mei, perceel aan de Oosterwijkweg, tijdelijke gebruiksvergunning feestpaviljoen, 22 t/m 25
mei, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 21 t/m 24 mei, ontheffing groepskamperen, 20
t/m 25 mei, diverse wegen diverse tijdelijke verkeersmaatregelen, 22 t/m 24 mei 2010, stich-
ting Concours Hippique Zelhem

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.  

Bouwvergunningen
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 46, plaatsen eenroedige hooiberg
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16, bouwen schuur
• Hoog-Keppel, Rijksweg 45, vernieuwen berging/carport
• Vorden, Baakseweg 6, veranderen woning tot theeschenkerij
• Wichmond, Dorpsstraat 15, bouwen berging/hobbyruimte
• Zelhem, Arendsenweg 9, bouwen bedrijfsgebouw
• Zelhem, Keijenborgseweg 4, bouwen berging
• Zelhem, Klumpersland 12, bouwen veranda

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 31 maart 2010:
• Zelhem, Markt, muziekfestival Nacht van Oranje, 29 april 2010, 20.30 tot 00.30 uur, ontheffing

art. 35 Drank-en horecawet, 20.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes
Verzonden op 1 april 2010: 
• Halle, zaal Nijhof, houden verloting tijdens concert, 11 april 2010, chr. muziekvereniging

Euterpe
• Halle, Dorpsstraat 47, innemen standplaats voor de verkoop van oliebollen/stroopwafels,

1 oktober t/m 31 december 2010, supermarkt Hesselink
• Hengelo (Gld), optocht, aubade, kindervrijmarkt en kinderspelen, 30 april 2010 van 09.00 tot

18.00 uur, oranjecomité Hengelo 
• Hengelo (Gld), houden loterij (verkoop loten van 1 juni t/m 27 oktober 2010, trekking 27 oktober

2010), vereniging tot bevordering van het marktwezen en andere openbare belangen
• Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink, Burg. Vrijlandweg en Monumentenweg, 13 mei 2010,

kunst-, antiek- en rommelmarkt, 09.00 tot 16.00 uur, ontheffing winkeltijdenwet en ontheffing
art. 35 Drank- en horecawet, 09.00 tot 22.00 uur, voetbalvereniging HC'03

Verzonden op 2 april 2010: 
• Steenderen, nabij J.F. Oltmansstraat 5 en op Burg. Buddingplein, ontheffing art. 35 Drank- en

horecawet, 30 april van 11.00 tot 20.30 uur i.v.m. viering Koninginnedag en  festiviteiten i.v.m.
Bevrijdingsdag o.a. met live muziek, 5 mei 2010 van 14.00 tot 20.30 uur, café/hotel Heezen

Verzonden op 6 april 2010:
• Hengelo (Gld), Varsselseweg, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, 13, 15 en 16 mei 2010 van

10.00 tot 19.00 uur i.v.m. wegraces, H.J. Vosmeijer
• Hummelo, nabij Broekstraat 12, openlucht muziek festival, 26 juni 2010, 12.30 tot 01.30 uur,

ontheffing art. 35 Drank-en horecawet, 12.30 tot 01.00 uur, stichting RAN Wehl
Verzonden op 7 april 2010: 
• Drempt, Hoog- en Laag-Keppel, Hummelo, Steenderen, Baak, Toldijk en Olburgen, plaatsen

driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van trekkertrek, 16 t/m 31 mei 2010, stichting
Humstee

• Laag-Keppel, Dorpsstraat, ontheffing art. 35 Drank-en horecawet i.v.m. Zomercultuurdag,
houden van een verloting, 20 juni 2010 van 12.00 tot 19.00 uur, stichting Keppel Cultuur

• Toldijk, Hoogstraat, zeskamp en keizerschieten i.v.m. 75-jarig jubileum, 5 mei 2010 van 11.00
tot 17.00 uur, stichting Oranjefeesten Toldijk

• Toldijk, Wolfsstraat 5, trekkertrek, 30 mei van 08.30 tot 20.30 uur, tijdelijke gebruiksvergun-
ning tent en ontheffing art. 35 Drank- en horecawet, 30 mei 2010 van 08.30 tot 20.00 uur, stich-
ting Humstee

• Vorden, Wichmond en Hengelo (Gld), rolstoeldriedaagse voor rolstoelers en scootmobielen,
27 en 28 mei van 18.30 tot 21.00 uur en 29 mei 2010 van 14.00 tot 17.00 uur, De Zonnebloem
regio IJsselstreek

• Vorden, Ruurloseweg, ontheffing art. 35 Drank- en horecawet i.v.m. touwtrektoernooi, 2 mei
2010 van 10.00 tot 19.00 uur, touwtrekvereniging Vorden

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 1 april 2010:
• Vorden, Het Heijink 9, bouwen carport
• Vorden, Wildenborchseweg 11, bouwen carport
Verzonden op 8 april 2010:
• Hengelo (Gld), Kapelweg 12, bouwen serre

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 1 april 2010:
• Drempt, Zomerweg 50, verbouwen woning en bouwen garage/berging
Verzonden op 6 april 2010: 
• Steenderen, Esdoornstraat tussen nr. 6 en 8, bouwen woning 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 1 april 2010:
• Drempt, Rijksweg 44, slopen kapschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Michelstraat 14, verwijderen asbesthoudende golfplaten van een schuur
Verzonden op 7 april 2010:
• Zelhem, Korenweg 4, slopen verenigingsgebouw

Kapvergunningen 
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 24A, 9 platanen (verplanten naar elders in gemeente)
• Laag-Keppel, Rijksweg 59, 3 kastanjes en 2 esdoorns

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud:

Verleende vergunningen

• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13
• Drempt, Veldweg 27
• Halle, Klaverdijk 10
• Hummelo, Horstweg
• Hummelo, Zelhemseweg 26
• Vorden, Het Hoge 41A
• Wichmond, Broekweg 11
• Zelhem, Banninkstraat 3
• Zelhem, Enkweg 1
• Zelhem, Meeneweg 10
• Zelhem, Meeneweg 22
• Zelhem, Stadsedijk 9
• Zelhem, Stadsedijk 14
• Zelhem, Venderinkweg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak/Wichmond, tijdens de rolstoelvierdaagse op 28 mei 2010 zijn van 19.00 tot 21.00 uur

op de Vordensweg in Baak, nabij de Toverstraat, en op de Baakseweg in Wichmond, nabij de
Dorpsstraat, waarschuwingsborden geplaatst met het onderschrift: 'Let op: rolstoelers/
scootmobielen'

• Hengelo (Gld), tijdens de wegraces op 13, 15 en 16 mei 2010 zijn de Kieftendorp, tussen de
Ruurloseweg en de Hazenhutweg, de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de Bleuminkweg, de
Venneweg, tussen de Oude Ruurloseweg en de Varsselseweg, de Rijnweg, tussen huisnr. 17 en
de Vierblokkenweg, de Hazenhutweg, de Roessinkdrijfdijk, tussen de Gietelinkdijk en de
Hazenhutweg, de Handwijzersdijk, tussen de Hazenhutweg en de Roessinkdrijfdijk, de Vier-
blokkenweg, tussen de Jachtweg en de Reerinkweg, de Sarinkweg, tussen de Reerinkweg en
de Varsselseweg, de Jachtweg, tussen de Rijnweg en de Vierblokkenweg, de Kloosterweg, tus-
sen de Heideweg en de Venneweg, de Heideweg, tussen de Kloosterweg en de Venneweg en de
Roessinkweg, tussen de Venneweg en de Groenendaalseweg, afgesloten voor alle verkeer met
uitzondering van bestemmingsverkeer. Er geldt een stopverbod op deze dagen van 08.00 tot
20.00 uur op de Scharfdijk, de Varsselseweg, tussen de Vierblokkenweg en de Veldhoekseweg,
de Reerinkweg, tussen de Sarinkdijk en de Vierblokkenweg, de Rijnweg, tussen huisnr. 17 en
de Varsselsestraat (Zelhem), de Varsselseweg, tussen huisnr. 37 en de Aaltenseweg, en de
Zelledijk. Verder zijn op 16 mei van 16.00 en 19.00 uur de volgende aansluitingen voor alle ver-
keer afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer, te weten de Beatrixlaan (uitko-
mende op de Ruurloseweg), het Karspel (uitkomende op de Ruurloseweg), de Synagogestraat
(uitkomende op de Ruurloseweg), de Kerkstraat (uitkomende op de Ruurloseweg/Spalstraat),
de Raadhuisstraat (uitkomende op de Spalstraat), het Iekink (uitkomende op de Spalstraat),
de Sint Michielsstraat (uitkomende op de Spalstraat), de Kastanjelaan (uitkomende op de
Spalstraat/Hummeloseweg), de Zuivelweg (uitkomende op de Spalstraat/Hummeloseweg), de
Fokkinkweg (uitkomende op de Hummeloseweg), de Berkenlaan (uitkomende op de Humme-
loseweg), de Plataanweg (uitkomende op de Hummeloseweg), het Iekink (uitkomende op de
Aaltenseweg), de Leliestraat (uitkomende op de Aaltenseweg), de Steintjesweide (uitkomende
op de Aaltenseweg) en de verbindingsweg Beukenlaan/Bleekstraat (uitkomende op de Aalten-
seweg). Ook geldt dan voor alle verkeer éénrichtingsverkeer op de Ruurloseweg, tussen het
Karspel en de Kerkstraat (rijrichting naar de Spalstraat), en de Hummeloseweg, tussen de
Spalstraat en de Kruisbergseweg (rijrichting naar de Kruisbergseweg), en is het éénrichtings-
verkeer in omgekeerde richting gewijzigd voor alle verkeer op de Spalstraat

• Toldijk/Baak, tijdens de Trekkertrek op 29 en 30 mei 2010 gelden op de Wolfsstraat in Toldijk
een stopverbod, een maximum snelheid van 30 km/u en een inhaalverbod. Ook geldt voor de
éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. Op de Zutphen-Emmerikseweg in Baak/Toldijk
geldt een maximum snelheid van 50 km/u en een inhaalverbod

• Vorden, tijdens het buurtfeest van 26 juni 14.00 uur t/m 27 juni 2010 11.00 uur is De  Bongerd,
tussen De Bongerd 6 en 12, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Zelhem, tijdens de sportdag van de Zelhemse basisscholen op 27 mei 2010 van 08.00 tot 16.00
uur is de Vincent van Goghstraat, vanaf de Halseweg t/m de sporthal, afgesloten voor alle ver-
keer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 april 2010:
• Steenderen, De Eiken 9, vergroten woning

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

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbesluit (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 15 april t/m 26 mei 2010 het volgende ont-
werpbesluit ter inzage:
• Baak, De Veersweg 4A, ontwerpvergunning voor het realiseren van een bergruimte in de bij-

schuur 

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 27 mei 2010. Indien u dat wenst,
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend ge-
maakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt
u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indie-
nen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden aange-
merkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve be-
schikking.

Monumenten

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Keijenborg, Teubenweg 11, vergroten woning, ontheffing voor het overschrijden van de maxi-

male toegestane nokhoogte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Keijenborg dorp
1996'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 13, plaatsen tijdelijke woonunit, ontheffing voor het overschrij-

den van de oppervlakte en de bebouwings bestemming, geldend bestemmingsplan 'Ooster-
wijkse Vloed 1983' 

De bouwplannen liggen van 15 april t/m 26 mei 2010 tijdens de openingstijden voor belangheb-
benden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
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 redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Bestemmingsplannen

Wegafsluiting
• Zelhem, in verband met de reconstructie van de kruising Hengeloseweg/Schooltinkweg/

Varsselsestraat sluiten wij de Hengeloseweg van 12 t/m 23 april a.s. af. 

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

Werkzaamheden

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 14 april t/m 26 mei 2010 tijdens de opening-
stijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Elferinkdijk 3, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het inwerking hebben van een rundvee- en varkenshouderij

Besluit (art. 8.26 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 14 april t/m 26 mei 2010 tijdens de openings-
tijden ook het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning.

Wet milieubeheer

Nieuwe verordening leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst vastge-
steld
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 maart jl.
de nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Bronckhorst heeft vastgesteld. De verorde-
ning treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. Iedereen kan de verordening kosteloos
inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is de verordening
hier verkrijgbaar. U vindt de verordening ook op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Digitaal
loket � Regelgeving. 

Beleidsregel voor het aanwijzen van een
huwelijkslocatie naar keuze vastgesteld
B en w van Bronckhorst maken bekend dat de gemeen-
teraad van Bronckhorst in de vergadering van 31 maart
jl. de beleidsregel voor het aanwijzen van een huwe-
lijkslocatie naar keuze heeft vastgesteld. De beleids-
regel treedt in werking op de dag na deze bekend-
making en ligt ter inzage bij de publieksbalie in het
gemeentehuis. Tegen betaling van de kosten is de
beleidsregel hier verkrijgbaar. U vindt de beleidsregel
op www.bronckhorst.nl onder Infobalie � Digitaal loket
� Regelgeving.

Nieuwe verordening raadscommissies 2010 vastgesteld
De gemeenteraad van Bronckhorst besloot op 31 maart 2010:
• de Verordening raadscommissies 2006, vastgesteld op 22 december 2005, in te trekken
• de Verordening op de raadscommissies 2010 vast te stellen
• het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente-

raad van Bronckhorst', vastgesteld op 20 december 2007, in te trekken
• het 'Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente-

raad van Bronckhorst 2010' vast te stellen

De stukken liggen vanaf heden voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis
en is daar tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt de verordeningen ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl, onder Infobalie � Digitaal loket � Regelgeving.
De verordeningen treden in werking op 31 maart 2010.

Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2010 vastgesteld
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 31 maart jl. de Verordening voor-
zieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2009 ingetrokken en de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2010 vast-
gesteld. Deze verordening is in werking getreden per 1 april 2010.

De Verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is hier
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Ook is de Verordening te lezen en/of te downloaden via
www.bronckhorst.nl, onder Infobalie � Digitaal loket � Regelgeving

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

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

wijzen in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 27 mei 2010.

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

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.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

ZELHEM  vr.pr. q 179.000,- k.k.

Papaverstraat 6 - Op goede locatie gelegen,
uitgebouwd HELFT VAN DUBBEL WOONHUIS 
met stenen schuur, carport en tuin. De woning 
heeft 5 slaapkamers waarvan 3 op 1e verdieping 
en 2 op 2e verdieping. Bouwjaar ± 1964.
Inhoud ± 350 m³. Perceelsoppervlakte 276 m².

ZELHEM  vr.pr. q 224.000,- k.k.

De Toorn 12 - Verrassend ruime EENGEZINS-
WONING met zonnig gelegen achtertuin.
Bouwjaar ± 1996. Inhoud ± 380 m³. Perceels-
oppervlakte 152 m². De woning is volledig 
geïsoleerd, fraai afgewerkt en energiezuinig.
Ligt op goede en rustige locatie.
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OPEN DAGEN
Vrijdag 23 April van 13.00 - 20.00 uur
Zaterdag 24 April van 10.00 - 16.00

Ter gelegenheid van ons 50 jarig jubileum willen we u kennis
laten maken met onze innovaties van de afgelopen tijd.

Centraal staat de nieuwe serie de HOOBY LC90 megatronic 6
met een totaal vernieuwde cabine.

We willen u de gelegenheid geven, onder het genot van een
hapje en een drankje, een kijkje te nemen op ons bedrijf.

We heten u van harte welkom in Halle (natuurlijk zijn
partners, kinderen en familieleden ook welkom).

Locatie: Hobelman - Halle B.V. Bielemansdijk 42, 7025 CW
Halle, Nederland

Hobelman - Halle B.V.
Machinebouw Cultuurtechniek



18 april18 april

Sponsoren: 
Hotel Restaurant Leemreis, 
Eetcafé & Partycentrum Langeler, 
Heyerman dé Bakker, Y-sign reclame, Expert,
Enorm- en Installatiebedrijf Arendsen.

Subsponsor: 
Albert Heijn Wansink BV, Goma BV, 
Grand Café De Egelantier, Prowonen, 
Spannevogel, Super de Boer Rinders.

Vrienden van het Hengels Dweilfestival:
Administratiekantoor De Wending, 
Adviesbureau Roma, Apotheek Hengelo (Gld),
Autobedrijf Herwers Renault, 
Autobedrijf H. Sloot, BMS rc Tuning, 
Bosman Groenspecialist, Bloemisterij Van Nature,
Café-Bar De Zwaan, 
Chinees Indisch Restaurant “De Chinese Muur”,
Focus Fashion, F.U.N.23, 
Gotink Installatie/Sanitiem, 
HEMA Hengelo (Gld), Hermans Schoenmode,
Jansen-de Smid, 
Juwelier-Opticiën Köhler-Wissink, 
Kapsalon De Barbier, Langeler Mode, 
Luimes & Lebbink Makelaars,
Memelink & Bergervoet BV, Onstenk Meubelen,
Onstenk Rieten Daken, Optiek Groot Kormelink,
Rabobank, Roozegaarde Sport & Mode, 
Schröder Mode, Sportcentrum Aerofitt, 
Tolkamp Snijkeukentechniek, 
Top 1 Toys Speelgoed De Drievetol, Welkoop,
Wissels Techniek.



Hengels DweilfHengels Dweilfesesttivalival
KKoopzondagoopzondag18 april 2010

Het is bijna zover: Het derde Hen-

gels Dweilfestival.

Op zondag 18 april van 13.00 tot ±

17.00 uur zullen op vier podia 14

dweilorkesten optreden.

In de Spalstraat bij Hotel Restau-

rant Leemreis, het Heyerman-

podium in de Kerkstraat en bij

“Partycentrum Langeler” zijn een

podia aanwezig. Het hoofdpodi-

um staat op het pleintje van Ex-

pert- en Enorm Arendsen. 

De veertien dweilorkesten zijn

verdeeld in twee categorieën, te

weten een wedstrijdklasse met

tien orkesten en een leutklasse

met 4 orkesten.

De wedstrijdklasse zal gaan strij-

den om drie geldprijzen en voor

de leutklasse is één prijs wegge-

legd.

Waren- en vrijmarkt
in de Spalstraat
Dit is een warenmarkt, waar van

alles te koop zal zijn. Voor de vrij-

markt kan men zich opgeven bij:

- F.U.N.23, - Heyerman dé Bakker,-

Top 1 Toys De Drievetol.

Ook voor de kinderen is er een at-

tractie aanwezig.

De orkesten zullen tussen 11.30

en 12.00 uur aankomen bij De

Hietmaat aan de Zelhemseweg.

Vandaar zullen ze om 12.15 uur

de orkesten in een bonte stoet vol-

gens de kortste route naar het

hoofdpodium gaan.

Om 12.45 uur zal de opening zijn

bij het hoofdpodium en dan zal

om 13.00 uur op elk podium een

orkest beginnen met een optre-

den.

Elk orkest heeft deze middag dan

ook vier optredens, dwz op elk

podium één maal.

Dus U hoeft bij één podium hele-

maal niets te missen.

De Finale en prijsuitreiking zal

zijn om ongeveer 17.00 uur op het

Hoofdpodium.

Na de prijsuitreiking zal eerst de

winnaar uit de Leutklasse een

paar nummers spelen. Daarna is

het de beurt aan de winnaar van

de wedstrijdklasse om nog eens

te laten horen waarom zij gewon-

nen hebben.

Helaas is na dit optreden het

Hengels Dweilfestival 2010 dan

ook afgelopen. 

Op onze site staat ook nog het

een en ander, waaronder het

dweilschema. 

Dit dweilschema geeft aan welk

orkest waar op welk podium

moet spelen, zodat U uw gewens-

te orkest kan blijven volgen.

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 herha-

ling vatbaar vind, zodat we daar-

door volgend jaar weer kunnen

zeggen dat er weer een Hengels

Dweilfestival zal gehouden wor-

den.

Komt allen op zondag 18 april

naar Hengelo (Gld) om niets te

missen van dit muziekspektakel.

Hieronder volgt nog het dweil-

schema en welk orkest welk num-

mer heeft.

www.toontjeongeregeld.nl

www.dubent.nl

www.debloaskoppe.nl

www.oldenkeppel.nl

www.bellebloazers.nl

www.pretband.nl

www.deurdweilers.nl

www.valseloch.nl

www.neutkrakers.nl

www.tisninkswutniks.nl

www.prometoeters.nl

www.laphethemookis.com2me.nl

www.pleardopkes.nl

“Er zit muziek in Heng“Er zit muziek in Hengel”el” Het derde Hengels Dweilfestival op zondag 18 april 2010.

IN DE WEDSTRIJDKLASSE DOEN DE VOLGENDE ORKESTEN MEE:
- Dweilorkest De Deurdweilers Angeren
- Dweilorkest Tis niks wut niks Dieren
- Spoel- & Dweilorkest De Neutkrakers Losser
- Dweilorkest Valse Loch Beltrum
- Boerenkapel Prometoeters Loosduinen
- Bloaskapel Laphethemookis Dordrecht
- Dweilorkest Toontje Ongeregeld Winterswijk
- Jongeren Feestband/kapel Dùbent Veghel
- Dweilorkest De Pleardöpkes Geesteren
- Dweilorkest De Bloasköppe Aalten

IN DE LEUTKLASSE MAKEN DE VOLGENDE ORKESTEN HUN
OPWACHTING:
- Dweilorkest De Bellebloazers Eibergen
- Dweilorkest Boerenkeppel Drempt
- Pretband H.O.B. (Help ons blazen) Brummen
- Dweilorkest De Royal Wind Band Part II Hengelo (Gld)

wwwwww.heng.hengelsdwelsdweilfeilfesestivtival.nlal.nl
DWEILSCHEMA:

www.concordia-hengelo.nl
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Ook geopend op 
zondag 18 april!

Raadhuisstraat 23 Hengelo • tel: (0575) 46 25 47

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.FUN23.NL
Kom op zondag 18 april ook eens kijken

naar onze grote collectie buitenspeelgoed.

Spalstraat 23, Hengelo (Gld.)

® filiaal HENGELO

Wij zijn op zondag 18 april 
ook geopend van 12.00-17.00 uur

in Hengelo (Gld.)
www.focusfashion.nl

Hengelo (Gld.)
Spalstraat 37, tel.: 0575-461713

Leer ons
de lente
kennen

Tijdens het dweilfestival is het zakken vullen
bij Welkoop

KOOPZONDAG 18 APRIL
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

15% KORTING
OP AL UW AANKOPEN*

* Voor voorwaarden informeer in onze winkel.

Wij zijn ook 18 april
geopend.

Spalstraat 10a, 7255 AC Hengelo Gld • 0575-460160

Kom voor een heerlijk 
bakje koffie met iets lek-
kers naar de kraam van   
HEIJERMAN DE BAKKER  

in de kerkstraat.

Kop koffie met een heerlijke muffin 

Bij de kraam van Heijer-
man de Bakker staat ook

een podium voor de
Dweilorkesten.

Ook is er heerlijk IJS van

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

Wij zijn ook 18 april geopend.
NIEUW IN DE COLLECTIE

HET ORIGINELE

STREETWAVE BOARD

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

SPRING    SUMMER
KOOP

ZONDAG 

18 APR

MODE

FLITSEN
14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

Kerkstraat 11 - Hengelo Gld. - (0575) 46 12 35

Fashion with feeling

ANGELS - BETTY BARCLAY - BANDOLERA - EXPRESSO  TAIFUN - FRANK WALDER
SCARVA - POOOLS - NICK - ONLY M - ROBERTO SARTO - ZERRES - SCARVA JEANS

Actie-week 
van 12 t/m zondag 18 april 

Bij aankoop van een broek
een T-shirt voor de halve prijs!

Koopzondag 18 april
Expresso Inventdag bij aankoop 

een leuke tas cadeau
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Natuurlijk is men vrij om naar belie-
ven tussendoor over het terrein te
gaan en andere (wedstrijd) onderdelen
van het programma mee te maken.
De catering in het VIP-Paviljoen is in
de uitstekende handen van Ellen, eige-
naresse van Ellen's Restaurant in Zel-
hem - een waarborg voor een heerlijk
gevulde maag, wanneer u zich aan het
einde van de dag weer huiswaarts be-
geeft. U hoeft zeker niet meer langs

MacDonalds of zelf achter het fornuis
te staan. Op zaterdagavond kunt u ge-
nieten van een galabuffet in het VIP-
Paviljoen, als interlude tussen de wed-
strijden en de schitterende dressuur-
avond, die op 22 mei in de hoofdring
wordt gehouden. Op de andere avon-
den (1e en 2e Pinksterdag) kunt u van
een keuzemenu genieten in het Res-
taurant. 
Het Restaurant is in een open tent, die
op de oude plaats van de VIP-tent
staat. Overdag zijn hier allerlei dran-
ken te krijgen en kunt u de sport mee-
beleven. 's Avonds is er ook voor het
overige publiek gelegenheid om een
warme maaltijd te nuttigen. U zult er
zeker geen spijt van krijgen!

Als u zich aanmeldt voor een van
de dagen in het VIP-Paviljoen (via
info@apdplaza.nl of telefonisch via 06-
10704106) zult u, naast een heerlijke
verwendag op de APD, tevens een bij-
drage leveren aan het goede doel,
waarvoor wij in samenwerking met
Radio Ideaal gelden inzamelen tijdens
het evenement. APD (Achterhoekse
Paardedagen) Zelhem van 22 tot en
met 24 mei 2009. www.apdplaza.nl

Nieuw tijdens de APD:
laat je een hele dag culinair verwennen!
Zelhem - Iedereen, die de laatste ja-
ren een bezoek heeft gebracht aan
de Achterhoekse Paardedagen, is
de grote VIP-tent opgevallen, die de
noordelijke rand van de A-spring-
ring begrensde. Deze tent is er in
2010 niet meer. Maar wat is er dan
wel?  Tussen de beide internationa-
le springringen, ook wel de A- en B-
ring genoemd, verrijst in de dagen
voor Pinksteren een tent tussen
beide ringen in. Deze tent krijgt de
naam: VIP-Paviljoen en is bestemd
voor iedereen, die zich een dag
lang wil laten verwennen met hap-
jes en drankjes, terwijl hij of zij
zich vermaakt met alles wat er in
beide ringen is te zien.

Na de ontvangst met koffie en thee en
het uitgeven van de nieuwe sponsor-
kleding werden bij de stadsmuur club-
foto’s gemaakt. Een fraaie entourage
voor nog fraaiere nieuwe wielerkle-
ding. De heer Jan ten Hove vertelde
niet lang te hebben nagedacht om de-
ze avond de gastheer te zijn. “De reden
waarom we het doen, is dat wij een
lange historie hebben met wielren-
nen. Het is belangrijk voor de Rabo-
bank en dat stralen we niet alleen op
landelijk of mondiaal niveau uit,
maar dat willen we ook uitstralen in
Zutphen,” legde hij uit. 
De Rabobank heeft drie hoofdpijlers
wat betreft sponsoring en dat zijn hoc-
key, paardensport en wielrennen.
Daarnaast zijn er wielerplannen rich-
ting de recreatieve verenigingen, on-
dersteunen zij de KNWU, de Koninklij-
ke Nederlandsche Wielren Unie en
werken nauw samen met de Neder-
landse Toerfiets Unie. 
De Rabobank staat midden in de sa-
menleving en wil dicht bij de mensen
staan. “Fietsen hoort bij Nederland.
We hebben sinds 1998 een hoofdspon-
sorrelatie met ETP en willen de vereni-
ging over een langere termijn onder-
steunen, zodat die met dat geld een
continulteit in hun plannen krijgen,
een stuk opbouw. Dat het succesvol
wordt dat mogen we hier zien. U kunt
zich gelukkig prijzen met een mooie,
grote jeugdafdeling, die toch weer
zorgt voor de continulteit in de nabije
en latere toekomst”.
Voor de jeugd is een programma ont-
wikkelend, met trainingen, individue-
le begeleiding, trainingskampen en
clinic’s, maar ook informatie- en ont-
spanningsavonden. De groei is goed
zichtbaar: van 16 deelnemers in 2004
naar 50 anno nu. “Ik vind dat u daar
best trots op mag zijn, want jeugd bin-
den aan een vereniging is best lastig,”
aldus Jan ten Hove. “De club gaat het
jeugdprogramma verder professiona-
liseren en dat is ook de reden dat wij
een meerjaren contract met de vereni-
ging hebben afgesproken”.

Er is een jeugdbegeleidingsteam on-
der leiding van gediplomeerde trai-
ners. De jeugd bestaat uit ruim 50 ren-
ners en rensters. De wielrentrainer
verzorgt met hulp van een aantal
jeugdbegeleiders gedurende het sei-
zoen wekelijks een drietal wielrentrai-
ningen voor de wegploeg en organi-
seert eenmaal per jaar een trainings-
weekend. De mountainbiketrainer
verzorgt ook met hulp van een groep
jeugdbegeleiders het hele jaar rond de
trainingen in het bos. Dit is gestart in
2004 en heeft een enorme vlucht ge-
nomen. In de winterperiode wordt er
op de zaterdagochtend met zijn allen
in het bos op de mountainbike ge-
traind en rijden op zondagochtend
een aantal jeugdleden een veldtoer-
tocht of nemen deel aan een wedstrijd
veldrijden.
Martin Botter, voorzitter van de wie-
lervereniging ETP verwelkomde de
sponsoren, de leden, hun ouders en
overige aanwezigen. “Naast de 70 wiel-
renners met een licentie telt onze ver-
eniging ook een toerafdeling met
maar liefst 200 leden. En met enige re-
gelmaat komen er vanuit de toerafde-
ling mensen naar de wielerafdeling
om wedstrijden te gaan rijden. Zo ver-
sterken we elkaar,” aldus de heer Bot-
ter. “En dankzij de sponsoren en de in-
zet van vele vrijwilligers, zijn we in
staat om rijders in herkenbaar zwart-
wit en nu met een hele mooie oranje
tint erbij, aan de start te laten verschij-
nen”.
Het kleding basispakket wordt overi-
gens door de vereniging verstrekt.
“Maar als renner heb je ook verplich-
tingen naar de sponsoren. Zij stoppen
heel veel geld in de vereniging en dat
moeten wij met z’n allen uitdragen,”
vindt Martin Botter. “Er is voor een
sponsor niets mooiers dan de renners
te zien rijden in hun kleding.” Naast
het kledingpakket is er de mogelijk-
heid om fietsen te lenen. “Dat is even-
eens mogelijk dankzij onze sponso-
ren. Arnold heeft er onlangs nog drie
kunnen aanschaffen”.

Voor de toekomst, de ontwikkeling
van ETP Zutphen, zijn wel wensen. Het
realiseren van een eigen clubparcours
is een van de doelstellingen die in het
jeugdbeleidsplan zijn beschreven. Op
dit clubparcours kunnen trainingen
verzorgd worden, maar ook (jeugd)
wedstrijden. Een werkgroep onder-
zoekt de mogelijkheden.
Voor het wedstrijdprogramma wordt
nu samengewerkt met Achterhoek
2000, een combinatie van verenigin-
gen uit Neede, Aalten, Doetinchem,
Wichmond en Zutphen, Daar kunnen
nieuwelingen en junioren hun klas-
siekers rijden. “En in de klassiekers
wordt je een echte wielrenner, daar
leer je het vak.” Maar ook voor deze
wedstrijden is geld nodig.
“We willen dat jong en oud met heel
veel plezier hun prestaties zo hoog
mogelijk kunnen opschroeven. Maar
dat kunnen we niet zonder sponsoren.
Ik wil een heel hartelijk applaus voor
onze sponsoren.” De vereniging is
trots op de bedrijven die zich voor de
komende jaren aan de club verbonden
hebben. Dit zijn Rabobank Graaf-
schap-Noord, hoofdsponsor jeugdaf-
deling, Oxalis bloemen, hoofdsponsor
mtb-ploeg en RiHo-techniek beide uit
Vorden, Dijkman Bouwbedrijf uit
Warnsveld, The Bike Store, Coenders
installatiebedrijf en Glans Schoon-
maakbedrijf uit Zutphen. Er werd
overgegaan tot het ondertekenen van
de sponsorcontracten.
De ontwerper van de wielerkleding,
Bas Lindeboom, was helaas verhin-
derd. Martin Botter nam de honneurs
waar. De letters E, T en P zijn op een
hele creatieve wijze op het shirt ver-
werkt. Tevens zijn een stuk stuur met
balhoofd en bovenbuis en wat kleine
details te ontdekken. Gekozen is om
meer zwart in het ontwerp te zetten,
een kleur dat herkenbaar is in het pe-
loton. Met wit, grijs en oranje werd
het geheel verlevendigd.
Na het voorstellen van de verschillen-
de categorieën, de jeugd, de nieuwe-
lingen, junioren, belofterenner Tho-
mas Herbold, de mtb ploeg onder lei-
ding van Arnold Blom met Joey ten Be-
sten, amateurs A, B en de Masters be-
dankte Jan ten Hove iedereen voor de
aanwezigheid. Het maakte zo, dat ie-
dereen meer betrokken werd bij het
tekenen van sponsorcontracten. Ten-
slotte werd nog gezellig nagepraat
met een drankje.

Nieuwe sponsorcontracten en clubkleding ETP Zutphen

Geslaagde sponsoravond

Vrijdag 9 april jl. verzamelden zich vele leden van wielervereniging ETP
Zutphen in het kantoor van hoofdsponsor Rabobank. Jeugdleden, de deel-
nemers van de mtb-ploeg, talentvolle nieuwelingen en junioren, belofte-
renners en een Kanjer voor Kanjer, maar ook de leiding, ouders en de
sponsoren werden welkom geheten door Jan ten Hove, directievoorzitter
van Rabobank Graafschap-Noord. De aanwezige nieuwe sponsoren teken-
den de contracten en er werd een uitleg gegeven op het ontwerp van de
nieuwe kleding.

De wielerploeg van ETP Zutphen in de nieuwe sponsorkleding.

De kunstmarkt biedt u ditmaal 29 kra-
men met een keur aan schilderijen,
beelden, keramiek, fotowerken, boek-
jes, sieraden, emailles en textiele
kunstvormen. Ook zijn er kunstenaars
aan het werk. Speciale gasten zijn dit
jaar het Duo Ragout uit Zutphen, zij
brengen oude volksmuziek uit Frank-
rijk, Vlaanderen, Engeland en Ierland
ten gehore. Ze bespelen daarbij de
Franse doedelzak en de trekzak. Het
duo trekt van tijd tot tijd al lopend
over de markt. Verder zijn er dichters
van de Achterhoekse dichtersgroep De

Omsmeder te gast. Zij verkopen op de
markt hun gedichtenbundels en een
aantal van deze dichters zullen bij het
werk van Rolf Wolters – ‘Hoeksteen’ –
van tijd tot tijd voordragen uit eigen
werk. De markt is geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Mocht u die zondag ook
de kunstwandelroute op het landgoed
Enghuizen gaan lopen, dan kunt u
daar ook de 28 kunstwerken bekijken,
die speciaal voor deze route op het
landgoed zijn gemaakt. 

De routefolder voor deze wandeling is
te koop in Hotel De Gouden Karper
aan de Dorpsstraat 9 voor € 2,50, in-
clusief een kaart waarmee u uw top-
drie keuze van de geplaatste kunstwer-
ken op de route kunt aangeven en
daarmee een kans maakt op het win-
nen van een kunstbon ter waarde van
€ 100,--

Kunstmarkt

Hummelo - Op zondag 25 april is er
weer een kunstmarkt die gehou-
den worden op de parkeerplaats te-
genover Dorpsstraat 1. De markt is
een onderdeel van de 11e kunst-
wandelroute die u nog tot en met
de Pinksterdagen kunt bezoeken.

Tijdelijk kunstwerk op landgoed Enghuizen.

Dan hoopt een voorlichtingsmedewer-
ker van MAF Nederland (interkerkelij-
ke vliegorganisatie) ons te vertellen
over hun wereldwijde werk. De 130
vliegtuigen van MAF worden op die
plaatsen ingezet, waar vervoer over

land of water niet goed mogelijk is.
Het betreft landen met crisis-situaties
als overstromingen of oorlogen.Vaak
zijn de MAF-vliegtuigen voor mensen
de enige verbinding met de bewoonde
wereld. 

Door middel van powerpointpresen-
tatie en films wordt meer verteld over
het werk en de organisatie van MAF.
Het belooft een informatieve middag
te worden. Komt allen!

Lezing over MAF 
voor de PCOB
Vorden - De PCOB afdeling Vorden
houdt op donderdag 22 april a.s.
om 14.30 uur in het Stampertje
haar maandelijkse bijeenkomst,
de laatste van dit seizoen.

PV De IJsselbode Steenderen
De eerste wedvlucht werd op 10 april
2010 vervlogen vanaf MEER (120 km).
Bij een stevige Noordenwind werden
94 duiven gelost om 11.15 uur. De eer-
ste duif viel om 12.51 uur bij Ria Lue-

sink. Uitslag: 1., 3., 5. en 10 Ria Lue-
sink, 2., 8. en 9. G. Kelderman, 4. H.
Dieks, 6. en 7. H. Hulshof. 
PV Vorden
De eerste vlucht van PV Vorden, even-
eens op 10 april jl. was een pittige
vlucht met noorden wind kracht 2.
Van 13 deelnemers werden om 10.30
uur 181 duiven gelost vanaf HASSELT.
De eerste duif werd geklokt om 12.30
uur bij Rick Wuestenenk. Uitslag: 1.,
2., 5., 10., 11. en 12. Rick Wuestenenk,
3. en 7. R. de Beus, 4. en 6. C. Bruins-
ma, 8., 13., 14., 15. en 17. Marc Tiemes-
sen, 9. en 20. H.B.M. Hoksbergen, 16.

T.J. Berentsen, 18. en 19. Comb. A.&A.
Winkels. 
PV Steeds Sneller Hengelo
De 124 duiven van PV Steeds Sneller
stonden in HASSELT, België, gemid-
deld 134 km vanaf het thuisfront, aan
de startlijn. Om 10.30 uur werd het
startschot gegeven en kozen de dui-
ven van de 13 liefhebbers voor de te-
rugreis. Rond de klok van half 12 za-
ten de snelste duiven weer op het hok.
Uitslag: 1., 6., 9., 15., 16., 19. en 30. G.
Kempers, 2., 14., 22., 23. en 31. G. Duits-
hof, 3., 8., 11., 17., 25. en 27. L Te Stroet,
4. en 10. A. Luesink, 5., 13. en 21. R.
Koers, 7. W. Willemsen, 12., 24. en 26.
A.H.J. Peters, 18. en 29. J. Teunissen, 20.
G.R. Borneman, 28. E. Koers.

Duivenberichten 10 april
Bronckhorst - Na een lange winter,
is eindelijk het vliegseizoen begon-
nen. De duivenverenigingen in de
gemeente Bronckhorst, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden
en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
vlogen dit weekend vanuit Meer en
Hasselt.
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Er is niet één verzekeraar die deze kos-
ten volledig vergoedt. Voor mensen
die deze kosten niet of niet geheel
kunnen betalen, kan een beroep ge-
daan worden op het gastenfonds. 
Voor de continulteit van de zorg en
het in stand houden van de voorzie-
ningen organiseren de vrienden van
het hospice nu een golfevent. De Lo-
chemse Golfclub, die de baan jaarlijks

een dag beschikbaar stelt voor een
goed doel, doet dit op 16 juni voor
Hospice Zutphen.
Deelname aan de dag kost 1.000 euro
voor een flight van vier personen of
250 euro per persoon (inclusief lunch
en diner).Voor wie niet in het bezit is
van een golfvaardigheidsbewijs, be-
staat de mogelijkheid kennis te ma-
ken met de golfsport, door zich op te
geven voor een golfclinic. De kosten
hiervan zijn 150 euro per persoon (in-
clusief diner). Gezien het succes van
dergelijke evenementen elders in het
land verwacht Gerard Schuurman van
het hospice zo'n dertig flights te kun-
nen verkopen en dus 30.000 euro op te
halen voor het fonds. Meer informatie
over het golfevent is te vinden op
www.hospice-zutphen.nl. Aanmelden
kan bij Anna Brand (0575) 56 17 55 of
annabrand@planet.nl

Golfen voor Hospice Zutphen
ZUTPHEN - Het hospice in Zutphen,
voor mensen in hun laatste levens-
fase, wil graag het gastenfonds aan-
vullen. Daarom organiseert de
Stichting Vrienden van het Hospi-
ce op 16 juni een golfdag op de Lo-
chemse Golfclub. De opbrengst
hiervan komt ten goede van het
gastenfonds. Dit fonds is bedoeld
om de dagelijkse zorg van de gas-
ten in het hospice te betalen.

Hans van Osch is geboren in Gronin-
gen en woonde vanaf zijn 16de jaar in
het centrum van het land. Sinds ruim
20 jaar woont hij met plezier in de
Achterhoek. Hij komt uit het financië-
le wereldje en werkte bij een grote
bank in het institutioneel vermogens-
beheer en pensioenfondsbeheer. Tij-
dens de laatste jaren van zijn loop-
baan handelde hij veel in obligaties, le-
ningen en dergelijke. “Dat vond ik
heel interessant. Zowel het inkopen
als het verkopen.” En na een naar zijn
gevoel te vroege pensionering, wilde
hij nog wel iets bijzonders doen, een
zinvolle tijdsinvulling hebben. Dat
werd het internet antiquariaat, een
moderne vorm van detailhandel,
waarvoor hij de website zelf bouwde.
”Ik merk dat ik het inkopen heel erg
leuk vind. Iets moois, iets goeds te pak-
ken kunnen krijgen tegen de juiste
prijs.” vertelt hij lachend. 
Ooit één keer maakte hij zelf een schil-
derij. “Maar dat was na vijf weken nog
niet droog,” lacht hij weer. “Ik vind
schilderijen prachtig en aanvankelijk
keek en kocht ik die dus. Maar later
merkte ik dat ik steeds meer naar gra-
fiek keek: kaarten, mooie antieke
prenten, het echte antieke dus in de
techniek van de kopergravure.” Daar-
bij is het belangrijk om een behoorlij-
ke kennis op te bouwen. “Ik ben voort-
durend aan het zoeken, kijken en na-
slagwerken bestuderen om te weten
uit welke atlas, welk jaar een kaart
komt bijvoorbeeld.” 
De kopergravure was in feite in de pe-
riode van ongeveer 1550 tot 1820 het
meest toegepaste technische middel
om boekillustraties te drukken. “ Dus
dan praat je over echt antiek, redelijk
schaars.” In het Antiquariaat Hans van
Osch zijn prenten en illustraties uit

ongeveer 1580-1840 te zien en te koop. 
In musea zijn nog koperplaten be-
waard gebleven. In Antwerpen bijvoor-
beeld, bij het Drukkerijmuseum Plan-
tijn, is een 16e-eeuwse drukkerij te
zien zoals deze toen in bedrijf was.
Hier werden de eerste grote Europese
atlassen gemaakt. Er hoort een schitte-
rende bibliotheek bij, waar enkele ko-
perplaten van deze eerste atlassen te
zien zijn. “Het was een heel belangrij-
ke drukkerij en uitgeverij in de perio-
de 1560 tot 1590. Toen werden ze er
min of meer uitgegooid door de Span-
jaarden. En daar hebben wij profijt
van gehad, want ze gingen toen naar
Amsterdam. Die bestaan nu niet meer.
De in die tijd belangrijke drukkerij
van Blaeu brandde af in 1672 en die
koperplaten zijn verloren gegaan.” 
De kaarten werden in spiegelbeeld ge-
graveerd in koperen platen. “Dat was
een hele kunst op zich en vergde veel
ervaring. Door de drukker/uitgever
werden de atlassen te koop aangebo-
den, bij voorintekening,” legt Hans
van Osch uit. “Als je het mooi vond en
welgesteld was, liet je de kaarten in-
kleuren voordat de atlas werd inge-
bonden.” Het inkleuren werd door
kunstenaars gedaan, die bekend moes-
ten zijn met de heraldiek, de wapen-
kunde en de grenzen van de (deel)ge-
bieden. 
Vooral atlassen en boeken over steden
zoals Amsterdam werden verlucht
met kaarten, mooie prenten van ge-
bouwen of plattegronden. “Dat is nog
beschikbaar, maar schaars. Je moet
erg zoeken, vooral naar goede kwali-
teit en die streef ik na,” vertelt hij. “Er
is heel veel gedocumenteerd door de
cartografische instituten van de uni-
versiteiten. Daar zijn schattingen ge-
maakt van de aantallen kaarten die er

in omloop zijn. Er is veel verloren ge-
gaan, of zit vast in gemeentearchieven
en rijksarchieven, grote bedrijven en
rijke families die via overerving grote
atlassen in huis hebben. Dat maakt
het zoeken leuk en houden kaarten
zijn waarde.” 
Hans van Osch bezoekt inboedel- en
kunstveilingen in het land, maar voor-
al in het Westen, zoals Amsterdam,
Haarlem, Leiden of Den Haag, waar hij
zijn materiaal inkoopt. “Wat ik hier
heb is allemaal gegarandeerd 100%
origineel werk, uit de periode zoals
het beschreven is op de site en in de ca-
talogus.” Hij heeft zich gespecialiseerd
in de Nederlandse topografie. 
“Er is veel blijvende belangstelling
voor dit segment van het antiek,” weet
hij. “Het is net even iets anders. Uiter-
aard wordt het door mensen gekocht
die iets hebben met het gebied dat op
de kaart staat. Maar het wordt ook ge-
schonken bij jubilea, huwelijken, af-
scheid, promoties of afstuderen.” 
In de nieuwe expositieruimte kunnen
mensen op afspraak komen kijken
naar de kaarten en prenten die op de
website worden beschreven. Verder ne-
men Hans en zijn vrouw Tonny deel
aan diverse lifestylefairs, zoals op Kas-
teel Vorden, Mariënwaerdt bij Gel-
dermalsen, de Kerstfair op Kasteel De
Haar, de Pinksterfair op Slot Zeist, de
fair bij Huis Doorn en enkele antiqua-
rische boekenmarkten. Maar ook zul-
len ze deelnemen aan het Kunstrond-
je Keppel en de Kunst10Daagse van
Bronckhorst. 
Van vrijdag 7 tot en met zondag 9 mei
2010 wordt het vijfjarig bestaan van
het antiquariaat gevierd met Open Da-
gen. Dit is eveneens het eerste week-
end van de Kunst10Daagse. Bij Anti-
quariaat Hans van Osch zijn Histori-
sche Kaarten en Topografische Pren-
ten te bekijken in de onlangs ver-
nieuwde expositieruimte. Belangstel-
lenden kunnen uitleg krijgen bij de
verschillende fraai ingelijste antieke
afbeeldingen. 
Antiquariaat Hans van Osch, Rijksweg
72, 6998 AJ Laag-Keppel, telefoon
(0314) 381139 of (06) 21 818 734, websi-
te kaarten www.hollandmaps.nl en
prenten www.hansvanosch.nl

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Antiquariaat Hans van Osch

Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vindt plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe brochure samengesteld, met een ver-
trouwde formule: Kunst en Cultuur te bezichtigen in de galeries, ateliers
en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst
laat beleven. Bij Antiquariaat Hans van Osch in Laag-Keppel zijn origine-
le Historische Kaarten en Topografische Prenten te bekijken in de nieuw
ingerichte expositieruimte aan de Rijksweg. Hans van Osch zal belang-
stellenden uitleg geven bij de verschillende fraai ingelijste antieke afbeel-
dingen.

De expositieruimte van Antiquariaat Hans van Osch in Laag-Keppel.

Om klokslag acht uur kwamen de mu-
zikanten op de muziek van "eye of the
tiger", de titelmuziek van de film
Rocky  III de met circa 600 bezoekers
gevulde zaal binnen; ditmaal niet in
het bekende uniform, maar, ter gele-
genheid van het jubileum, in een
nieuwe outfit. Na het openingswoord
door voorzitster Joke Helmink, nam
Erik Hulzebosch op de voor hem ken-
merkende en geheel eigen wijze de
aankondigingen voor zijn rekening.
De harmonie beet het spits af met
"Trumpets of Jericho", een stuk dat
heel zacht begon met alleen kleine
trom en waarin gaande het stuk
steeds meer instrumenten aansloten,
uiteindelijk uitmondend in een "gran-
de finale". Bij de repertoirekeuze had
"Crescendo" duidelijk rekening gehou-
den met een breed en gemêleerd pu-
bliek. Veel bekende nummers en lek-
ker in het gehoor liggende, vlotte mu-
ziek. Een voorbeeld daarvan was
"Noorwegian Woodn't", een stuk waar-
in zowel een nummer van de Beatles
als van de klassieke componist Edvard
Grieg waren samengesmolten tot één
nummer. De tijd die de slagwerkgroep
nodig had om zich klaar te maken
voor haar optreden werd door Erik
Hulzebosch gevuld met een "diepte-in-
terview" met André Baars, die als wet-
houder namens het gemeentebestuur
aanwezig was. Op de vraag van Erik of
Crescendo belangrijk is voor de Henge-
lose gemeenschap, antwoordde André
met een volmondig "ja". De volle zaal
was hiervan volgens hem het spreken-
de voorbeeld. De slagwerkgroep liet
horen geen enkele uitdaging uit de
weg te gaan. In het nummer "High-
lands" werden, in samenwerking met
het koor "Soli deo Gloria" de dromeri-
ge landschappen van de Schotse hoog-
landen uitgebeeld. Jammer was dat
het vocale gedeelte wat minder uit de
verf kwam.
In "Oye Mi Canto", een song van Gloria
Estefan, werd de slagwerkgroep aange-
vuld met basgitaar. De slagwerkgroep
sloot haar optreden af met "Carnaval

de Paris". Dit nummer was door Gil-
bert Wientjes, de instructeur van de
slagwerkgroep, speciaal bewerkt voor
slagwerk en trompet.

Zoals gebruikelijk bij "Crescendo" wor-
den jubilarissen tijdens het voorjaars-
concert in het zonnetje gezet. Zo ook
nu. Renate Jolink (12,5 jaar), Jenny Jo-
link (40 jaar) en Ton Knoef (40 jaar)
werden door de voorzitster toegespro-
ken en ontvingen een speld.

Speciaal ter gelegenheid van het jubi-
leum was er door Crescendo een verlo-
ting georganiseerd. De prijsuitreiking
was tijdens het concert door Erik Hul-
zebosch. Eén van de gelukkigen do-
neerde spontaan de door hem gewon-
nen prijs aan de vereniging. Volgens
Erik was dit een heel goed voorbeeld
en moest dit wel navolging verdienen.
De winnares van de hoofdprijs mocht
een bedrag van € 400,-- in ontvangst
nemen.

Na de pauze liet Erik Hulzebosch
horen dat hij niet voor niets winnaar
was geworden van "So you wannebe a
popstar". Zowel begeleid met muziek
op mini-disc als met de harmonie van
Crescendo zong hij een zestal Neder-
landstalige liedjes, waaronder zijn ei-
gen hit "extase".
Wethouder André Baars werd door
Erik uitgenodigd om tijdens het lied
"je denkt maar dat je alles mag van
mij", een nummer van Frans Duijts
dat Erik ook vertolkte, een dansje te
wagen; een uitnodiging die de wet-
houder spontaan aannam.

Het laatste deel van het concert was
voor de harmonie. Voor de slagwerk-
sectie was een hoofdrol weggelegd in
"Music for Drums".
Rond 23.15 uur sloot voorzitster Joke
Helmink het concert af onder dank-
zegging aan allen die het jubileum-
concert mogelijk hadden gemaakt, zo-
wel qua organisatie, deelname, spon-
soring, etc. Voor een aantal mensen
was er een speciaal bedankje, ditmaal
niet in de vorm van een bos bloemen
maar in de vorm van een fles Achter-
hoekse wijn.

Crescendo kan terugkijken op een ge-
slaagd jubileumconcert. De vereni-
ging vervolgt haar jubileumactivitei-
ten met een receptie op 19 juni a.s.
(75 jaar en 2 dagen na de oprichting).

Groot en groots jubileumconcert "Crescendo"

Hengelo - Op zaterdag 10 april vier-
de muziekvereniging "Crescendo"
haar 75-jarig bestaan met een
groot en groots opgezet jubileum-
concert in sporthal "de Kamp" in
Hengelo. Voor deze bijzondere ge-
legenheid was niemand minder
dan Erik Hulzebosch uitgenodigd
om zijn medewerking te verlenen.

Foto: Ingrid Zieverink.

Socii ging in deze thuiswedstrijd vanaf het begin voor de volle winst. Met veel arbeid was men tegen het veel hogere
staande KSH zeker niet de mindere ploeg. Dit resulteerde in de 33 min. door  dat Teun Loman 1-0 inschoot. Dit was te-
vens de rust stand. Na de thee hetzelfde voetbal op het niet al te best veld. In de 52 min. door een niet al te slimme ac-
tie, waar overigens al dom bal verlies op het middenveld aan vooraf ging, wees de goed leidende heer te Selle na de stip.
Deze werd netjes ingeschoten 1-1. Vanaf toen was iedereen weer wakker. Door goed voorbereidend werk van Roland Wol-
brink wist Teun Loman met rugnummer tien zijn tweede erin te schieten 2-1.
Ook pikte zijn broer Gert-Jan Loman na een snelle counter zijn doelpunt mee en bepaalde de uislag op 3-1.
Zondag gaan we weer voor de winst, dan komt KSV op bezoek  14.30 uur.

Verdere uitslagen: Klarenbeek 3-Socii 2 4-0. Socii 3-AZC 5 0-0. Socii 4-Baak 4 1-1. Be Quick Z 7-Socii 5 1-0.
Programma 18 april: Socii 1-KSV 1. Socii 2-Vorden 3. Voorst 5-Socii 3. PAX 8-Socii5.

S o c i i  -  Vo e t b a l
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De lunch, met een kleine eigen bijdra-
ge, werd aangeboden door Sensire in
samenwerking met Stichting Welzijn
Ouderen Hengelo.

Beide organisaties gaven een korte toe-
lichting over hun werk. Het was een
gezellig samenzijn met muzikale on-
dersteuning van de 80-jarige Jan Heus-
kes uit Toldijk. 

Met zijn keyboard en saxofoon zorgde
hij voor een gezellige sfeer. Heuskes is
vanaf zijn 17e al muzikant en speelt
nog in twee andere bandjes. Als trio
gaan ze regelmatig op pad om te spe-
len in de regio. “Ik vind muziek ma-
ken gewoon leuk om te doen”, zegt
Heuskes enthousiast.

Heerlijke lunch voor senioren

Hengelo - Bijna honderd senioren uit Hengelo en omgeving genoten afge-
lopen donderdag van een heerlijke lunch in Ons Huis.

In Ons Huis genoten de senioren van de lunch.

Jan Heuskes (80) uit Toldijk zorgde voor de muzikale omlijsting.

Voor de koopsubsidie geld eigenlijk
hetzelfde. Het potje dat door het rijk
gevuld moet worden is helemaal leeg.
Doordat er momenteel echter een de-
missionair kabinet is, zal dat potje nu
ook niet aangevuld worden. Het is af-
hankelijk van de verkiezingsuitslag of
die nog gevuld gaat worden. Mocht er
namelijk een links kabinet komen
dan zal de koopsubsidie waarschijn-
lijk helemaal afgeschaft worden. Ie-
dereen weet dat de linkse partijen lie-
ver de huursubsidie verhogen dan het
eigenwoning bezit bevorderen. Mocht
er een centrum-rechts kabinet komen
dan zal de koopsubsidiepot waar-
schijnlijk wel weer aangevuld worden.
Momenteel is de discussie over de hy-
potheekrente aftrek door de linkse
partijen weer opgelaaid. Dit doet men

om zijn eigen achterban die traditio-
neel niet in koopwoningen, maar in
huurwoningen zit, van noodzakelijke
bezuinigingen te ontzien. Enkele voor-
stellen zijn maximering van het hypo-
theekbedrag tot een bepaald bedrag.
Iedereen die boven dit bedrag leent,
heeft over dit meerdere geen aftrek-
mogelijkheid. Maximering van het af-
trekpercentage. Ook wel de vlaktaks
genoemd. Iedereen die nu 52% belas-
ting betaalt krijgt nu nog 52% terug
van de hypotheekrente. Deze aftrek-
post wil men voor iedereen op 30%
zetten, ongeacht hoeveel belasting
men betaalt. Afschaffen van het aflos-
singsvrije deel. Hierdoor worden de
maandlasten een stuk hoger, maar is
de hypotheek na dertig jaar wel ge-
heel afgelost. En als laatste schrappen
van de gehele aftrekmogelijkheid ver-
deelt over dertig jaar.
U zult begrijpen dat wij als hypotheek-
advies Bronckhorst niet echt staan te
juichen als er een links kabinet komt.
Onze doelstelling is namelijk iedereen
op een goede en verantwoorde manier
aan een hypotheek te helpen voor een
eigen woning. Als je namelijk dertig
jaar huurder bent geweest van een wo-
ning dan heb je je eigen maandlast elk
jaar alleen maar omhoog zien gaan.
Terwijl je bij een eigen woning na der-
tig jaar bijna of geen maandlast meer
hebt door aflossing van  de hypotheek.
Mocht u nog vragen hebben over dit
artikel of wilt u eens geheel vrijblij-
vend uit laten rekenen wat uw eigen
hypotheekmogelijkheden zijn, neem
dan contact met ons op. Hypotheekad-
vies Bronckhorst is de onafhankelijke
hypotheekshop voor alle inwoners
van de gemeente Bronckhorst en om-
streken.
Mocht u naast het voorstel van uw ei-
gen bank een second opinion willen
hebben dan bent u uiteraard ook al-
tijd van harte welkom. Wij zijn bereik-
baar op telefoonnummer 0575-460038
of 06-16673986. Mailen mag uiteraard
ook. Ons mailadres is 
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl

Starterslening en Koopsubsidie tijdelijk

uitverkocht in de gemeente Bronckhorst
Voor starters op de woningmarkt
is het moeilijk genoeg om de eerste
koopwoning gefinancierd te krij-
gen. Dit hadden het rijk en de ge-
meentes ook wel in de gaten. Daar-
door zijn er een paar jaar geleden
de starterslening en koopsubsidie
gelntroduceerd. Beide regelingen
waren een groot succes. Menige
starter op de woningmarkt kon,
door mee te doen aan één van bei-
de regelingen, toch zijn eerste wo-
ning kopen. Helaas is het succes
van beide regelingen te groot ge-
worden. Voor beide regelingen was
een flink bedrag door het rijk en
de gemeente gestort. Helaas zijn
beide potjes inmiddels leeg. Het is
daarom tijdelijk niet meer moge-
lijk om koopsubsidie of een star-
terslening aan te vragen. Het potje
van de starterslening moet door de
gemeente aangevuld worden. Aan-
gezien de gemeente Bronckhorst
echter momenteel met de formatie
van de gemeenteraad bezig is heeft
de starterslening voor hen geen
prioriteit. Eerst moet er een nieu-
we gemeenteraad gelnstalleerd
worden, waarna er naar de starters-
lening gekeken kan worden.

De Steenuil eet insekten, rupsen, ke-
vers, wormen, vlinders. Maar ook mui-
zen zoals huis-, bos- en woelmuizen als
die  dichterbij huis te vergaren zijn. Ze
eten ook bij gebrek aan dit voedsel  vo-
geltjes zoals mussen, spreeuwen en
helaas ook zwaluwen. Maar hebben ze
genoeg voedsel, dan laten ze uw gelief-
de nesten met rust of zoals bij merels
dan roven ze alleen het tweede broed-
sel  leeg. Wreed, maar waar. Er blijven
genoeg merels over, zo troosten wij
ons zelf. Of er genoeg voedsel is, hangt
van het weer af, de muizencyclus en
van de locatie waar hij/ zij broedt. Er
wordt nu gezegd door allerlei instan-
ties dat de ontwikkeling van rupsen
en kevers door de het slechte weer van
nu sterk achterloopt en dat daardoor
er later gebroed gaat worden. Er zijn
vogels die zich daarop kunnen aanpas-
sen zoals koolmezen, maar of de
Steenuil daarop kan inspelen, weten
we nog weinig af. Dus hoe het broed-
seizoen van de Steenuil  dit jaar er uit
gaat zien, weten we niet. Wat wel ge-
zegd wordt is, dat het een goed mui-

zenjaar gaat worden. We kunnen na-
tuurlijk wel de aanwezigheid van mui-
zen bevorderen. Niet binnen dus, want
veel mensen gruwen, als ze de laatste
opmerking lezen. Met houtwalletjes
als schuilplaats voor muizen, graan
strooien onder een golfplaat of op an-
dere dergelijke manieren beïnvloedt u
het aantal eieren dat de Steenuil gaat
leggen. Door paarden/pony's  aan te
schaffen om het gras kort te houden
dan kweekt u mestkevers en bent u
wel de grootste weldoener voor de
Steenuil, want op mestkevers is hij dol.
Hij is een smulpaap. Het aantal eieren
dat de Steenuil legt, is afhankelijk van
het aanwezige voedsel. Dus u kunt wel
degelijk invloed uitoefenen op de voor
of achteruitgang van de Steenuil. Toch
alles begrijpen van de relatie tussen
een goede locatie en het wel of niet
aanwezig zijn van een Steenuil begrij-
pen wij nog onvoldoende. In Vorden is
bij de dochter van Wim Meenink, een
timmeraar van het eerste uur, die als
eerste pendelkasten heeft getimmerd,
een uitstekende locatie met aanwezig-

heid van paarden en een goede nest-
kast in een notenboom. En toch  komt
er geen Steenuil nestelen. Slechts een
keer is er een poging gedaan.  Steenui-
len willen elkaar graag kunnen horen
als ze roepen. Dan vindt er uitwisse-
ling plaats als een dier om komt. Niet

te snel wanhopen.  In Halle kwam na
tien jaar pas een broedsel. 
Van blijdschap werden er ooievaars
buiten gehangen. We leren de Steenuil
steeds beter kennen, maar hij verrast
ons vaak. Dat maakt het werkt ook zo
boeiend.

Voedsel van de Steenuil
Bronckhorst - Laten we ervan uit gaan, dat de Steenuil nu over voldoende
holtes beschikt, zoals de Kerkuil dertig jaar geleden niet. Dan moet het
aantal toch sterk toenemen zoals het ook bij de Kerkuil gegaan is? Ja, wat
holtes betreft zou dat kunnen. Maar het voedsel dat de Steenuil nuttigt is
veel gevarieerder dan dat van de kerkuil. Net als bij ons. De kerkuil leeft
hoofdzakelijk op veldmuizen waarop  hij in een groot gebied jaagt.

Koploze muis. Foto: André Eijkenaar.

Wilt u ook uw 
steentje bijdragen?
Bronckhorst - Op 19 en 20 Maart waren het de nationale dagen van het
vrijwilligerswerk. Tijdens deze dagen deden zoveel mogelijk mensen in
heel Nederland één of twee dagen vrijwilligerswerk. Collega's, klasgeno-
ten, buren, vrijwilligersorganisaties, clubgenoten, vrienden, teamleden,
vrijwilligerscentrales. Kortom; iedereen die iets in zijn omgeving wilde
aanpakken, kon meedoen.

Markenheem ook op zoek naar die
mensen, maar dan niet voor 1 of 2 da-
gen, maar ook voor langere periode, 1
of misschien wel meerdere keren per
maand. Als u uw steentje wilt bijdra-
gen in de zorg voor de ouderen van
Markenheem dan bent u van harte
welkom. Markenheem is op zoek naar
vrijwilligers die de bewoners willen
begeleiden bij één van de vele activitei-
ten, door de medewerkers te onder-
steunen op de meerzorg of dagopvang
of door eens een kopje koffie of thee
in te schenken voor de bewoners.
Daarnaast zoekt Markenheem een
aantal specifiekere vrijwilligers voor
het werk in de tuin of het onderhou-
den van de vogelvolière. Het is vrijwil-
ligerswerk, maar er staat wel iets te-
genover. U doet ervaring op bij ver-
schillende faciliteiten en werkzaam-
heden en u ervaart hoe het is om
werkzaam te zijn binnen een zorgcen-
trum. Bovendien is het erg gezellig
binnen de huizen van Markenheem
en worden er verschillende activitei-
ten als vrijwilligersfeesten en informa-
tiebijeenkomsten voor vrijwilligers ge-
organiseerd. Als vrijwilliger van Mar-
kenheem bent u verzekerd en ont-
vangt u in de meeste gevallen een reis-
kostenvergoeding. 
U bouwt sociale contacten op en
mocht u weer op zoek zijn naar een
vaste baan dan hebt u de mogelijkheid
om te reageren op interne vacatures.
Wilt u nadere informatie, neem dan
contact op met de coördinator vrijwil-
ligerswerk van Markenheem, Marloes
Kelderman, tel. 06-30719582 of via de
mail op m.kelderman@markenheem.nl
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Hij won al bijna alle grote prijzen die
er te winnen zijn. Met zijn trekharmo-
nica bespeelt hij de TexMex stijl alsof
hij al vijftig jaar in het vak zit. En in
Zuid-west Texas is hij "wereldbe-
roemd". In oktober 2009 trad hij op in
San Antonio, TX waar het publiek he-
lemaal buiten zinnen raakte, bijna in
trance door het spel van dit natuurta-
lent. En toch is hij in ons land nog gro-
tendeels onbekend. Zijn naam - Dway-
ne Verheyden, 18 jaar jong en afkom-
stig uit het Limburgse Montfort.
Dwayne was op zevenjarige leeftijd al
een buitenbeentje. Terwijl de kinde-
ren uit zijn klas zich bezighielden met
voetbal of fietscross, ontstond bij hem
een niet te temperen fascinatie voor
de accordeon. Zonder aarzelen noemt
hij Flaco Jimenez als zijn grootste
idool. Wat BB King is voor de blues, is
Flaco voor de up-tempo folkmuziek
uit het grensgebied USA-Mexico. Voor
de meeste tieners is de meester accor-
deonist niet meer dan "een oude knak-
ker met penspiano". Wat velen niet
weten is dat ook de populaire band Ro-
wen Héze de "mosterd" bij Flaco van-
daan haalde. 
Voor Dwayne is Flaco de inspiratie om
urenlang op zijn accordeon te oefe-
nen. Amper acht jaar oud banjerde hij
bijna 'dag en nacht' met zijn trekhar-

monica op de borst door het huis. Dit
niet te temperen enthousiasme en
doorzettingsvermogen werd beloond
met een erkenning door de meester
zelf. Vijfvoudig Grammy Award win-
naar Flaco Jimenez, de 'koning van de
TexMex muziek' zei vorig jaar in een
interview in een Amerikaanse krant
het volgende: "ik heb in mijn carrière
wereldwijd duizenden TexMex accor-
deonisten ontmoet, maar er is er niet
één die zich kan meten met de pas 17-
jarige Nederlander Dwayne Verhey-
den". Komende mei is zijn band uitge-
nodigd om als hoofdattractie te ko-

men spelen op het befaamde Tejano
Conjunto Festival in San Antonio. De-
ze muzikale geweldenaar komt naar 't
Zwaantje in Lichtenvoorde. Kom u ver-
bazen en laat je meevoeren op een
golf van gezelligheid en muzikaliteit.
Dan is het dansen en/of genieten van
de muziek. Stilzitten zal niet meeval-
len, je gaat vanzelf meedeinen. 

Door de muziek van Dwayne & the
TexMexplosion wordt zelfs de grootste
shagrijn nog vrolijk. 

Reserveren: 0544 - 37 12 36.

Rowen Héze            Flaco Jimenez…            Dwayne Verheyden

Wat hebben bovenstaande drie namen met elkaar gemeen?
Dat is allemaal te zien en te horen
op zaterdag 17 april in 't Zwaantje
in Lichtenvoorde

HEEFT U PROBLEMEN 
MET UW GEHOOR?
Kunt u het gesprek in een groep niet
goed volgen? Of staat de tv voor u te
hard, omdat uw partner slecht hoort?
Het blijkt dat veel mensen vragen heb-
ben over de verschillende mogelijkhe-
den van trapliften. Op woensdag 21
april gaat de Oorakel adviseur in op
mogelijke problemen met het gehoor
en de hulpmiddelen die speciaal ont-

wikkeld zijn voor doven en slecht-
horenden. In het Servicehuis is een
groot aantal van deze hulpmiddelen
aanwezig. Deze kunnen ter plekke uit-
geprobeerd worden. Zo zijn er bijvoor-
beeld mobiele telefoons voor slechtho-
renden, luisterhulpen om een gesprek
in een rumoerige omgeving te kun-
nen volgen, flitslampen voor als u de
deurbel niet hoort, trilwekkers en nog
veel meer. Een afspraak maken is niet
nodig. 

U kunt tussen 10.00 en 16.00 uur vrij
binnenlopen in het Servicehuis. In het
Servicehuis bevinden zich allerlei
hulpmiddelen en aanpassingen die
door bezoekers vrijuit geprobeerd
kunnen worden. Hiervoor is op 21
april gelegenheid, maar het is ook
mogelijk via de klantenservice van de
Thuiszorgwinkels een afspraak te
maken voor een individueel bezoek,
telefoonnummer (0314) 35 74 19.

Inloopdag 'horen' in Servicehuis
Vorden - Op woensdag 21 april a.s.
verzorgt Sensire thuiszorgwinkels
in samenwerking met Oorakel, ad-
viescentrum voor doven en slecht-
horen, een speciale dag over alles
wat met het gehoor te maken
heeft. Belangstellenden kunnen
zich laten informeren over het ge-
hoor en gehoorproblemen. De in-
loopdag wordt gehouden in het
Sensire Servicehuis aan de Dorps-
straat 7 te Vorden.

De provinciale commissie heeft als
doelstelling: het stimuleren van haar
leden voor het goede handwerk op zo-
danige wijze dat creativiteit en educa-
tie in het programma zijn opgeno-
men. Dat er ieder jaar weer honder-
den prachtige werkstukken gemaakt
worden is een bewijs dat het handwer-
ken bij de Vrouwen van Nu Gelderland
een geliefde bezigheid is. 

De handwerksters worden door de
commissie uitgenodigd hun werk-
stukken te exposeren. Doel van de ten-
toonstelling is bekendheid geven aan
de handwerkactiviteiten van de groot-
ste vrouwenorganisatie in Nederland.
Zoals voorgaande jaren zal de commis-
sie ook weer velen kunnen verwelko-
men van buiten haar eigen organisa-
tie. Bezoekers doen altijd nieuwe
ideeën op. De commissie heeft op-
nieuw standhouders uitgenodigd die

op beide dagen aanwezig zullen zijn.
Borduurspeciaalzaak inX-Tenzo uit
Velp, Klazien's Kreatie uit Wapenveld,
Viltatelier De Vlinder uit Heerde en
Atelier 't Haantje uit Nagele met Sla-
visch borduurwerk. Tevens worden er
verschillende demonstraties gegeven,
waaronder het zeer decoratieve patch-
workbreien. Tijdens de tentoonstel-
ling is het brei- en handwerkcafé door-
lopend geopend. Dat de NBvP, Vrou-
wen van Nu Gelderland op meerdere
terreinen actief zijn laten twee plaat-
selijke afdelingen zien. 
De tuinclub van de afd. Vorden is aan-
wezig met groendecoraties en de afd.
Dieren is op de tentoonstelling verte-
genwoordigd met haar schildersclub
Magenta.Ook ontbreekt de boeken-
kraam niet met een grote hoeveelheid
boeken, tijdschriften en bijzondere pa-
tronen.

Telefonische informatie bij het secre-
tariaat van de commissie Corrie Breu-
kink 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 vin-
den zijn over de vele mogelijkheden
en de activiteiten die een lidmaat-
schap bij de Vrouwen van Nu haar
leden biedt.

Handwerktentoonstelling dorpscentrum Vorden

Bij de NBvP, 
Vrouwen van Nu Gelderland
Vorden. De provinciale commissie
handwerken en textiele werkvor-
men van de NBvP, Vrouwen van Nu
Gelderland organiseert donderdag
22 april van 11.00- 21.00 uur en vrij-
dag 23 april van 10.00- 17.00 in het
Dorpscentrum in Vorden (Raad-
huisstraat 6) de jaarlijkse hand-
werktentoonstelling.

De cursus heeft de vorm van een En-
gelstalige gespreksgroep/conversatie-
training. Daarnaast heeft ze ook stu-

die- en leesboeken technisch Engels
ontworpen.
De 4-jarige basiscursus omvat vier de-
len en deze worden momenteel gege-
ven in Vorden, Doetinchem, Terborg,
Winterswijk en Bredevoort.
Heeft u interesse dan kunt u contact
opnemen met Trees Rots-Beusink, Mis-
terstraat 35, Bredevoort, tel. 0543-
451476 / treesrotsbeusink@gmail.com

Gespreksgroep Engels
Voor gevorderden heeft mevrouw
T. Rots uit Bredevoort sinds vorig
jaar in het verlengde van de be-
staande 4-jarige opleiding een
nieuwe conversatiecursus Engels
opgezet.

Fysius Rugexperts
De OriGENE-therapeuten van Fysius
Rugexperts werken uitsluitend met
cliënten met rug- en bekkenpijn. Zo-
veel en zo vaak mogelijk doen waar je
goed in bent, leidt tot verhoging van
resultaat en kwaliteit. Vandaar onze
naam: "Fysius Rugexperts". 

Rugscan & OriGENE-therapie
Vaak zien wij rug en/of bekken klach-

ten met een duidelijke oorzaak die
door een OriGENE-therapeut direct
wordt herkend aan de hand van een
zogenaamde rugscan. 

Veel behandelingen richten zich uit-
sluitend op het bestrijden van symp-
tomen. De OriGENE-therapie daaren-
tegen pakt, haar bestaansoorzaak aan.
Daarnaast zijn er nog meer voordelen.

Voordelen van de OriGENE-thera-
pie op een rij:
• Snel resultaat;
• Veelal blijvend herstel;
• De therapie vergt weinig tijd;
• Er wordt niet gelnjecteerd en er

wordt niet gekraakt;
• U houdt uw gewone kleding aan tij-

dens de behandeling;
• In de eerste fase van het behandel-

traject zien wij u maximaal één keer
per week; 

• Na 10 à 12 behandelingen zal u veel-
al grote veranderingen waarnemen.

Verzekeraars
De OriGENE-therapie wordt in Europa
uitgevoerd door artsen en gespeciali-
seerde fysiotherapeuten en wijkt sterk
af van traditionele behandelmetho-
den. Fysius Rugexperts declareert de
OriGENE-therapie in het Nederlandse
zorgstelsel onder de noemer "fysiothe-
rapie". De ervaring leert ons dat in de
meeste gevallen uw therapiekosten
(deels) worden vergoed. U moet dan ui-
teraard wel aanvullend verzekerd zijn
voor fysiotherapie.

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben, dan bent u
natuurlijk altijd welkom in ons cen-
trum aan de Terborgseweg 24-02 te
Doetinchem. Ook kunt u bellen met
hen of de website www.fysius.nl raad-
plegen. Zie ook de advertentie elders
in deze krant.

Fysius rekent af met rugpijn

Doetinchem - Rugpijn, ischias, slijtage, bekkenpijn en hernia. Er is wel de-
gelijk een oplossing voor uw rugproblemen! De OriGENE-therapie die
door Fysius Rugexperts wordt toegepast is voor meer dan 75% van de
cliënten die elders uitbehandeld zijn- of niet structureel van hun rug-
klachten afkomen - succesvol!

Daarom organiseert  Gelreko op zater-
dag 17 april a.s. een open dag  voor al
haar relaties bij deze fabriek aan de
Lankhorsterstraat  13-17.  Gelreko
wordt ondersteund door een drietal
gerenommeerde veevoederbedrijven:
Agruniek in Didam, Grevers in Sinde-
ren en  WMU in Winterswijk en is  re-
gionaal actief in Oost - Nederland.
Hierdoor is men in staat  de afnemers
op een breed terrein praktisch en des-

kundig te ondersteunen.
In Doetinchem beschikt gelreko over
een, vanzelfsprekend , ook SKAL gecer-
tificeerd, Op- en Overslagbedrijf. Hier
kunnen zij granen uit de regio reini-
gen, indien nodig drogen en opslaan.
GELREKO levert ook biologisch zaai-
zaad en graszaad , ruwvoer en mest en
meststoffen. De Biologische landbouw
biedt ook kansen voor bestaande regu-
liere bedrijven.
In Oost - Nederland zullen de komen-
de jaren nog veel bedrijven een nieu-
we uitdaging zoeken  in verband met
de nieuwe regelgeving. Wellicht dat
een overstap naar de biologische
pluimvee, varkens of rundvee, een pri-
ma alternatief kan zijn. Geïnteresseer-
den in deze sector zijn dan ook van
harte welkom. Info: GELREKO  Wim
van den Besselaar, 0316-293966 of
0653.696.485

17 april open dag Gelreko
Wichmond Sinds enkele maanden
beschikt Gelreko over een nieuwe
productielokatie voor de productie
van biologische diervoeders. De
goed uitgeruste mengvoederfa-
briek, die eigendom is van Agru-
niek, is zodanig aangepast dat hier,
geheel volgens de SKAL normen, bi-
ologische kwaliteitsvoeders wor-
den gemaakt.

Deze podia staan bij Hotel Leemreis,
Eetcafé & Partycentrum Langeler en
het Heyerman-podium op het plein bij
de kerk. De finale vindt, evenals vorig
jaar, plaats op het hoofdpodium op
het Expert-, Enorm-Arendsen plein.
Ook dit jaar is de winnaar van vorig
jaar, Dweilorkest ‘De Deurdweilers’ uit
Angeren, weer van de partij om de ti-
tel te verdedigen en de strijd aan te
gaan met de andere orkesten. De overi-

ge deelnemende orkesten zijn te vin-
den op onze vernieuwde website:
www.hengelsdweilfestival.nl 
De muziek is echter niet het enige
waarvoor u naar Hengelo moet ko-
men, er is meer! In samenwerking
met de Hengelose Ondernemers Ver-
eniging (HOV) is er dit jaar weer een
dweil- warenmarkt maar nu met een
vrijmarkt! Een ieder kan zich hiervoor
aanmelden en een kraam reserveren.

Samen met de Hengelose Onderne-
mers Vereniging gaat dit zorgen voor
een gezellige middag.
Al met al genoeg ingrediënten voor
een bijzonder muzikaal evenement
voor jong en oud, wat de moeite
waard is om voor naar Hengelo te ko-
men om te bekijken en beluisteren!
Wilt u als bedrijf meehelpen om dit
evenement mede mogelijk te maken?
Dat kan, neemt u dan contact op met
A. van Ommeren (0575-460454 of per
mail: info@hengelsdweilfestival.nl).
Komt allen naar dit prachtige evene-
ment in Hengelo op zondag 18 april.

Stichting Hengels Dweilfestival wenst
u veel plezier op deze dag.

Er zit muziek in Hengelo

Hengels Dweilfestival a.s. zondag
Hengelo - Op zondag 18 april is het weer tijd voor het derde Hengels Dweil-
festival in Hengelo Gld. Ook dit jaar zullen veertien dweilorkesten op vier
podia gaan strijden om de fel begeerde eerste prijs. Het dweilfestival
wordt om 12.50 uur op het hoofdpodium geopend, waarna de orkesten
tussen 13.00 en 17.00 uur hun muzikale kunsten vertonen op de verschil-
lende podia in het dorp.
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De opdracht was een muurtje te met-
selen waarin de letters OBD verwerkt
waren. Verder zat er een stukje schuin
metselwerk in. Hiervoor moesten de
deelnemers eerst een uitslag tekenen.
Het niveau was behoorlijk hoog. Som-
mige onderdelen worden pas in de ni-
veau 3 opleiding behandeld, maar
met een beetje hulp wisten de deelne-
mers allemaal binnen de tijd het
muurtje af te krijgen.
De jury had de moeilijke taak de win-
naar aan te wijzen. Uiteindelijk kwa-
men zij tot de conclusie dat Siets Pater
het beste werkstuk had neergezet.

Hij had niet verwacht dat hij de win-
naar zou zijn, maar was er erg blij
mee. "Een paar maanden geleden had
ik nog nooit een muurtje gemetseld
en nu heb ik gewonnen. Geweldig"!
Verder een pluim voor de andere deel-
nemers: Kevin Berns, Sil Gerritsen,
Wouter Neleman, Sven Veldkamp, Jel-
le Weikamp.

Na de prijsuitreiking van de metsel-
wedstrijd was het de beurt aan de tim-
merindustrie.
De deelnemers aan de timmerwed-
strijd hadden hun opdracht al in we-

ken voor het open huis gemaakt. Zij
hebben in groepjes van vier de deur
van de toekomst bedacht en gemaakt.
Tijdens het open huis moest elk groep-
je een presentatie geven aan de jury.
Hierin moesten zij vertellen hoe zij
aan de ideeën kwamen en waarom zij
voor bepaalde oplossingen hadden ge-
kozen.
De jury stond voor de moeilijke taak
om te beslissen welk groepje het beste
idee had en natuurlijk ook nog perfect
uitgevoerd had.
Wayne Brouwer, Roy Berntsen, Joost
Heezen en Gilbert Winands kwamen
als beste uit de bus. Zij waren zeer ver-
rast en blij met de uitslag. "We waren
zelf wel erg tevreden over het resul-
taat, maar dat je dan ook wint is na-
tuurlijk hartstikke mooi".

Metselwedstrijd
OBD-Bouwopleidingen

Doetinchem - Tijdens het open huis op 6 en 7 april jl. was er ook een met-
selwedstrijd. 6 leerlingen van OBD-Bouwopleidingen namen hier aan
deel. Zij zijn nu zo'n 8 maanden in dienst en hebben allemaal een gewel-
dige prestatie geleverd.

Veldhoek - Van woensdag 14 tot en
met maandag 19 april kan er weer
oud papier in de container worden ge-
deponeerd die dan bij Basisschool

Veldhoek staat. De container voor oud
ijzer staat permanent in het weiland
van de fam. Bretveld aan de Boskapel-
weg.

Oud papier Veldhoek

De inschrijving hiervoor is inmid-
dels gestart en de straatmuzikanten
die zich hiervoor geroepen voelen
kunnen zich als nog aanmelden via
activiteiten@lovlichtenvoorde.nl.
tot 16 april 2010.

Door een deskundige vakjury en
publiekjury zullen deze dag de deel-

nemers worden beoordeeld en op
het eind van de dag zullen er 3 geld-
prijzen worden uitgereikt aan de
winnaars. Het inschrijf geld be-
draagt € 10,00. Deze middag zullen
ook de winkels in Lichtenvoorde ge-
opend zijn en zal het wederom een
gezellige en sfeervolle drukte zijn in
het centrum van Lichtenvoorde.

Straatmuzikantenfestival in Lichtenvoorde

Zondag 16 mei
Lichtenvoorde start met een Straatmuzikantenfestival als onderdeel
van de Open Zondag op 16 mei 2010. De activiteitencommissie van de
LOV heeft het initiatief genomen om een straatmuzikantenfestival
van de grond te tillen.

Jos Sloot heeft een bedrijf in bloembol-
len en akkerbouw. Het aantal hectare
dat Sloot moet spuiten neemt 600 tot
700 uur per jaar in beslag. Als neven-
activiteit spuit hij ook het gewas bij
ondermeer collega-boeren. Jan de
Winkel en Jos Sloot kennen elkaar al
jaren. Jos Sloot doet al vanaf 2001 za-
ken met Jan de Winkel en staat volle-
dig achter het merk John Deere. Jan de
Winkel heeft al veel machines gele-
verd aan Sloot. “Ik heb er goede erva-
ringen mee en ze leveren goede ser-
vice”, zegt Jos. Sloot is al enkele keren
naar de fabriek John Deere in Horst ge-

weest. Het vertrouwen in dit merk is
bij hem erg groot. Sloot is erg blij met
de veldspuit die voor zijn bedrijf on-
misbaar is. “Deze machine is het hart
van het bedrijf. Die kun je niet missen.
Een tractor met een storing is sneller
te vervangen, maar een spuit waar je
er maar één
van hebt staan, natuurlijk niet. En is
het erg belangrijk dat je de gewassen
continu beschermd voor ziekten en
plagen wanneer de infectiedruk hoog
is”. De veldspuit is van de nieuwste
technieken voorzien. De spuit wordt
automatisch aangestuurd door het
GPS-systeem. 

Landbouwmechanisatiebedrijf Jan de
Winkel BV is gespecialiseerd in leve-
ring, reparatie en onderhoud van trac-
toren, landbouwmachines, tuin- en
parkmachines, staalconstructies en
handgereedschappen. Naast de vesti-
ging in Hengelo Gld. zijn er Jan de
Winkel-vestigingen in Brummen, En-
schede en Goor. In totaal werken er
vijftig medewerkers.

Jan de Winkel 
levert eerste veldspuit

Hengelo - De firma Jan de Winkel
BV in Hengelo heeft afgelopen
dinsdag de eerste nieuwe zelfrij-
dende John Deere veldspuit afgele-
verd aan Jos Sloot uit Steenderen.
Boer Jos, bekend van het tv-pro-
gramma ‘Boer zoekt vrouw’, nam
de sleutels van directeur Jan de
Winkel in ontvangst. Jos partner
Dycke kreeg een mooi boeket bloe-
men.

Directeur Jan de Winkel (rechts) overhandigt de sleutel aan Jos Sloot en partner Dycke.Het was de laatste speeldag voor dit
team, zij stonden gelijk in punten met
hun directe concurrent De Veemarkt 3,
ook zij speelden deze avond hun laat-
ste partij. De eerste partij werd door
Harry Bakker verloren en daarmee
kwam het Kampioenschap in het ge-
ding. Etty Eskes de tweede man moest
daarna aan de bak, hij won zijn partij
en haalde daarmee de eerste twee pun-
ten binnen en dit betekende dat het
team weer mee deed voor het Kampi-
oenschap. Binnen het C3 team van "De
Veldhoek" spelen 5 mensen, dat zijn:
M. Kleinreesink, M. Eenink, H. Bakker,
E. Eskes en G. Hietbrink. De laatste spe-
ler van deze avond was M. Kleinreesink
en hij liet zich niet zenuwachtig ma-
ken en won overtuigend, hiermee werd
dit team voor het seizoen 2009 - 2010 in
de C3-3 klasse Kampioen. Na afloop
werden de Kampioenen gefeliciteerd
met hun geweldige overwinning door
toeschouwers en een drietal bestuurs-
leden, van B.V. "De Veldhoek". Uit han-
den van het bestuur werden de spelers
gefeliciteerd en kregen de daarbij beho-
rende bloemen uitgereikt. Het team
was zichtbaar opgelucht en bedankten
de aanwezigen voor hun komst en de
mooie bloemen.

De Veldhoek 1 Kampioen in C3-3

Hengelo - Het was j.l. dinsdag in café "Veldhoek" een spannende strijd tus-
sen de Veldhoek 1 en het team van Concordia '54 beiden uit het Gelderse
Hengelo, de thuis locatie van "De Veldhoek" in Hengelo werd bezocht door
belangstellenden welke getuigen wilden zijn van de mogelijkheid van het
eerste team van deze biljart vereniging om Kampioen te worden in de
C3-3 klasse Libre van het District Doetinchem en Omstreken.

De eerstvolgende keuring is op zater-
dag 1 mei en wordt gehouden in de
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in
Zelhem. U kunt zich (dagelijks tussen

18.30 en 20.00 uur) aanmelden via tel.
06-2759405.

De volgende keuringen zijn op de za-
terdagen 5 juni, 28 augustus, 2 okto-
ber, 6 november en 4 december. Hier-
voor kunt u zich nu al aanmelden. U
dient zich minstens drie maand voor-
dat uw rijbewijs verloopt, een keuring
aan te vragen.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Bronckhorst - Iedereen vanaf 70
jaar moet eens per vijf jaar me-
disch gekeurd worden. De oude-
renbond ANBO Zelhem kan deze
keuring voor u regelen.

Van 12.00 tot 14.00 uur is er een kleed-
jesmarkt voor de kinderen uit Drempt
waar alleen speelgoed op verkocht
mag worden. Dus heb je zin om je

spulletjes bij ons op de markt te verko-
pen, bel dan 06-51935793 maar wees
er snel bij want vol is vol. Ook voor het
huren van een kraam kunt u bellen

naar onderstaand nummer. We gaan
er weer een gezellige markt van ma-
ken. Het programma van de dag wordt
in de loop van de tijd bekend gemaakt.

INFO: 
Angela Roelofsen, tel. (06) 51 93 57 93
of dorpshuisdrempt@hetnet.nl

Zomermarkt Dorpshuis Drempt
Drempt - Dit jaar gaan we weer een zomermarkt organiseren op 6 juni
rondom het Dorpshuis Drempt. De markt is van 10.00 tot 16.00 uur. 
‘s Middags is er een muziekprogramma.
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Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

ADMINISTRATIES / ACCOUNTANCY / BELASTINGADVIEZEN

DE GREEF

DIENSTVERLENING VOOR:

OP HET GEBIED VAN: • Bedrijven
• Bedrijfsadministraties • Startende ondernemers
• Loonadministraties en ZZP’ers
• Advies en begeleiding • Verenigingen en stichtingen
• Belastingaangiften • Particulieren

Ook voor het verzorgen van uw belastingaangifte kunt u bij ons te-
recht. Bel even voor een afspraak (ook ‘s avonds zijn we meestal
bereikbaar).

Wilhelminalaan 9   •   7255 DC Hengelo Gld.   •   Tel. 0575-462216.

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

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren/Algemene wet bestuursrecht Waterstromen 
Steenderen B.V. Olburgen
Gedeputeerde Staten van Gelderland en het college van 
dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel 
maken bekend dat zij de ontwerpbeschikkingen hebben 
opgesteld op de aanvragen om vergunningen van 
Waterstromen Steenderen B.V. ten behoeve van AWZI 
Olburgen. Gedeputeerde Staten coördineren de 
vergunningprocedures.

Het gaat hier om aanvragen om vergunningen voor het 
oprichten en/of in werking hebben van een inrichting die 
bestemd is voor het op duurzame wijze zuiveren van het 
afvalwater van Aviko, het verwerken van het afvalwater 
en afvalstoffen van derden en het omzetten van biogas 
naar elektriciteit en warmte. De inrichting is gelegen aan 
de Olburgseweg 42 te Olburgen.

De ontwerpbeschikkingen houden in dat de gevraagde 
vergunningen worden verleend onder voorschriften en 
beperkingen.

Inzage
De vergunningaanvragen, de ontwerpbeschikkingen en 
de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage van 
15 april 2010 tot en met 26 mei 2010. De stukken 
kunnen worden ingezien bij:
- de gemeente Bronckhorst, gemeentehuis, Elderinkweg 

2 in Hengelo, maandag t/m woensdag van 8.30 en
16.30 uur, donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag 
van 8.30 tot 12.30 uur;

- het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 (ingang aan 
de Energieweg), op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur;

- de provincie Gelderland, Informatiecentrum in het 
Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, maandag t/m 
donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 
16.00 uur.

De ontwerpbeschikking Wet milieubeheer is tevens in te 
zien via internet: www.gelderland.nl> actueel>
bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van 
terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling 
zijn of haar zienswijze over de ontwerpbeschikkingen 
naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met 
de stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, onder vermelding van het 
registratienummer dat onderaan deze kennisgeving staat.
De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden naar nummer 
(026) 359 83 50.
Voor een mondelinge zienswijze of voor een mondelinge 
toelichting over de ontwerpbeschikking Wet milieubeheer,
kunt u contact opnemen met mevrouw H. de Jong,
tel. (026) 359 86 69 van de afdelingVergunningverlening 
van de provincie Gelderland.Voor informatie over de 
ontwerpbeschikking ingevolge de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren kunt u contact opnemen met de 
heer P. Eggels, tel. (0314) 369 369 van het Waterschap 
Rijn en IJssel.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-
beschikkingen, kunnen tegen de later vast te stellen 
definitieve beschikkingen beroep instellen, mits wordt 
aangetoond dat men belanghebbende is.Volgens de 
Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende 
diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen 
inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van de 
definitieve beschikkingen beroep instellen die ten opzichte 
van de ontwerpbeschikkingen gewijzigd worden 
vastgesteld.

Arnhem, 29 maart 2010 
nr. 2008-017367/MPM13475

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

P.P.L. van Kalmthout - Secretaris
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 17 april

in de discotheek

DJ Martijn

www.webpaper.nl

Foto’s  uit  deze  uitgave  bekijken en downloaden?
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SAMEN SLANK DE ZOMER IN!
WLC Zutphen-Warnsveld start op
woensdag 14 april weer een nieuwe
Challenge. 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 en op ge-
wicht te blijven. 

De Weight Loss Challenge is een 12 we-
kelijkse bijeenkomst van een uur,

waarbij elke deelnemer wordt bege-
leid door een professionele coach. Ie-
dereen mag zijn eigen afslankpro-
gramma blijven volgen. Tijdens de bij-
eenkomsten wordt u gemotiveerd en
gestimuleerd en u wordt gemeten en
gewogen. Daarnaast leren de deelne-
mers in de wekelijkse workshops hoe
ze door gezond te eten en regelmatig
te bewegen hun gewicht blijvend kun-
nen beheersen. Aan het eind van de 12
weken worden de drie procentueel

grootste afvallers beloond met een
geldprijs. De vorige deelnemers heb-
ben de informatie enthousiast toege-
past en verloren samen maar liefst 240
kilo. 

Ook de nieuwe bijeenkomsten zullen
weer in het teken staan van informa-
tie, gezelligheid en gezonde competi-
tie. De bijeenkomsten vinden plaats
op woensdagavond en bij voldoende
deelname zal er ook overdag nog een
Challenge worden georganiseerd. 
De nieuwe Weight Loss Challenge
start op woensdagavond 14 april a.s.
in: 't Warnshuus, Dreiumme 43. Bel
voor informatie naar (0575) 52 23 26
of kijk op www.wlczutphen.nl

Weight Loss Challenge groot succes

Warnsveld - De afgelopen Weight Loss Challenge was voor alle deelnemers
een groot succes: iedereen verloor gewicht. Samen verloren de deelne-
mers maar liefst 240 kilo. Gemiddeld verloren de deelnemers ruim 8 kilo.
De winnaar slankte maar liefst 24,6 kilo af en verdiende daarmee een
geldprijs van ¤ 326,50.

Feitelijk is je lichaam zo soepel en le-
nig als je gewrichten zijn. Die bepalen
hoe ver je en in welke richting je kunt
buigen. Gewrichtsontspanning heeft
een positieve invloed op onze zenu-

wen, beweeglijkheid, ademhaling,
gezondheid, vitaliteit en houding. De
bijzondere technieken die je deze dag
leert zijn geschikt voor zowel begin-
ners, gevorderden als professionals op
massagegebied. 

De workshop is door diverse beroeps-
verenigingen geaccrediteerd voor na-
scholing. Maar vooral: je komt hele-
maal ontspannen weer thuis! Meer in-
formatie: www.bodyathome.nl

Maak kennis met
gewrichtsontspanning
Zutphen - body@home verzorgt op
zaterdag 24 april de workshop ge-
wrichtsontspanning. Dit is een
heerlijke techniek die gebruikt
kan worden bij massage, en je
hoeft er niet voor uit de kleren.

Kegelclub ''de Boggelaar'' speelt ruim
dertig jaar op deze banen en doet dit
met plezier en inzet. 

De club is aangesloten bij de OOST
GELDERSE KEGELBOND waarbij
ruim zestienhonderd kegelaars zijn
aangesloten die in competitie ver-
band wedstrijden kegelen, ook heb-
ben ze recreanten die alleen kegelen
op dindagavond en alleen strijden
voor het kampioenschap. Ze hebben
jaren een ledenstop gehad maar zijn
nu door vergrijzing toe aan nieuwe

leden die willen komen kegelen.
Daarom is men op zoek naar nieuwe
leden tussen de veertig en zeg maar
zeventig jaar. 

Natuurlijk zijn jongeren ook van har-
te welkom, uiteindelijk is kegelen
een sport die men kan spelen van
vijftien tot in de negentig jaar.

Om nader kennis te maken houden
ze in samenwerking met de eigenaar
van het kegelhuis een kennisma-
kingsmiddag op zondag 18 april. 

De fijne kneepjes van de kegelsport
leert men door te oefenen, dit kan
weekelijks op dindagavond.

Wil men eerst meer informatie,
neem dan contact op met, Jan Go-
tink tel. 0575 522 814 of Hetty Rossel
tel. 0575 520 609.

Kegelclub de Boggelaar
Zoals waarschijnlijk wel bekend
is heeft het restaurant ''WOK
MAXIS" (voorheen "de BOGGE-
LAAR'') in de kelder vier prachtige
kegelbanen liggen. Op deze ba-
nen wordt door verschillende
clubs met veel plezier en enthou-
siasme gekegeld.

's Ochtends om negen uur begonnen
de eerste combinaties in de dressuur-
ringen. Er werden dressuurproeven
gereden door combinaties die nor-
maal gesproken alleen recreatief rij-
den (deze combinaties reden in de
klasse b-groen), maar ook door combi-
naties die op officiële wedstrijden te
bewonderen zijn. Deze sportieve strijd
werd gejureerd door dhr. Griesen  en
mevr. Weijers. 's Middags werd er ge-
streden in de springring. Ook hier
werd er in de klasse B-groen tot en met
de klasse Z gereden. Onder toeziend
oog van de springjury dhr. Pellenberg
kwamen alle combinaties het par-
cours rond. De jury had een belangrij-
ke taak, want de rondetijden van de
barrageritten lagen erg dicht bij el-
kaar! De combinaties die een dres-
suurproef reden en sprongen in de-
zelfde klasse maakten ook nog eens
kans om dagkampioen te worden. 

Na een dag waarin iedereen zijn beste
beentje voor had gezet, werden de vol-
gende prijzen uitgereikt:

Groene pony's dressuur:
1. Jarne Heuvelink met Moortje (196
punten)

Gevorderde pony's B Dressuur: 
1. Bente Lenselink met Tania (193 pun-
ten)
2. Ottelien Mol met Rebel (193 punten)
3. Elianne Heuvelink met Juultje (193
punten)

Gevorderde pony's L/M Dressuur:
1. Chyenne van Dijk met Aladin (195
punten)

Groene Paarden Dressuur:
1. Ronald Mol met Kobus (174 punten)
2. Wouter Wagenvoort met  (170 pun-
ten)

Gevorderde paarden B dressuur:
1. Ellen Weanink (174 punten)

Gevorderde paarden L/M/Z dressuur:
1. Carlijn Slijkhuis met Aimee (192
punten)
2. Jolien Castermans met Paco (190
punten)

Groene pony springen:
1. Elian Rouwen met Safira

Gevorderde pony Springen:
1. Karin Roelofs met Atrichta

Groene paarden Springen:
1. Wouter Wagenvoort

Gevorderde paarden Springen:
1. Inge Regelink met Viper

Dagkampioen groene pony:
Susan Wijs met Angel

Dagkampioen gevorderde pony:
Karin Roelofs met Atrichta

Dagkampioen groene Paarden:
Wouter Wagenvoort 

Dagkampioen gevorderde paarden:
Ido Roelofs en Chris van Dijk met Ami-
ga Maya

Clubkampioen voorjaar 2010:
Suzan Wijs met Angel.

L.R. & P.C. de Graafschap Voorjaarsonderlinge
vorden - Onder perfecte weersomstandigheden is zondag 28 maart onze
voorjaarsonderlinge verreden.

Socii ging tweede paasdag op be-
zoek bij koploper Vosseveld. Thuis
vooraf gaand aan het vertrek moest
trainer Jan Steffens nog wel even
kwijt. Hij verwachte van het team
een betere instelling dan het slappe
gedoe de voorgaande wedstrijd te-
gen Erix. Na gezamenlijk een
broodje en een gekookt eitje veror-
berd te hebben werd er met goede
afspraken vertrokken naar Vosse-
veld.

In de wedstrijd was Socii niets min-
der dan de thuisclub. Toch kwam
Vosseveld door sneller en beter een
afgeslagen aanval van Socii in te
schatten op 1-0 voorsprong. Met de-
ze stand gingen we rusten. Kort na
het begin van de 2e helft viel een
bal wel heel erg gelukkig voor de
voeten van aanvaller Eissink. Hij
wist hier wel raad mee en schoot
keihard de 2-0 er in. 

Ondanks de achterstand bleef Socii
het vertrouwen houden. Met een
slimme vrije trap van Teun Loman
breed gelegd op Stefan Roording
die hard uithaalde, werd de afgesla-
gen bal door Roland Wolbrink bin-
nen geschoten. De 2-1 kwam einde-
lijk na vele kansen verdient op het
scorebord te staan. Het werd voor
de thuisclub nog billenknijpen in
een alles of niets poging.

Tot aan het laatste fluit signaal
werd er nog door Socii gevochten. 

Helaas mocht het niet zo zijn dat
de welverdiende gelijk maker over
de gehele wedstrijd gezien als nog
op het scorebord kwam.

S o c i i

Een muzikale dienst waaraan mede-
werking wordt verleend door Vorde-
naar Piet Piersma en zijn vocaal kwar-
tet. Het orgel wordt bespeeld door de
heer H. Lubbers. Aanvang 10.15 uur.

Muzikale dienst
Vorden. Zondag 25 april wordt er
in de kapel in het buurtschap Veld-
hoek een zgn. 4e zondagdienst ge-
houden.
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WAT IS HDR?
Een techniek met een extreem hoge
contrastomvang. Die contrastomvang
is veel hoger dan een digitale camera
ooit zou kunnen bereiken, dankzij het
feit dat meerdere belichtingen wor-
den samengevoegd tot één foto. Zo
combineert u als het ware de scha-
duwpartijen van de lichtste foto met
de lichtste gedeelte van de donkerste
foto, waardoor de uiteindelijke HDR-
foto zowel in de lichtste als in de don-
kerste gedeelte een volledige doorteke-
ning heeft.

De workshop bestaat uit 2 avonden
theorie (26 mei en 2 juni) en 1 prak-
tijkdag (29 mei) naar Landschaftpark

Duisburg. Dit is een erg mooie fotolo-
catie om te oefenen met het maken
van hdr-opnamen. U wordt tijdens de
workshop begeleid en ondersteund
door fotograaf Marc Hartman van On-
wies Fotografie. Meer informatie en
opgeven kan via www.onwies.nl.

FOTOSHOOT CADEAUBON   
De fotoshoot cadeaubon is te bestellen
bij Onwies Fotografie. Een origineel en
exclusief cadeau voor hem en/of haar!
Bent u op zoek naar een leuk en origi-
neel cadeau voor bijvoorbeeld een ver-
jaardag, uitslag examen, vader- of
moederdag of een andere speciale ge-
legenheid? Verras die persoon dan
met de fotoshoot cadeaubon!

Bij Onwies Fotografie kunt u een aan-
tal cadeaubonnen bestellen. Voor iede-
re prijs en verschillende fotoshoots!
Het bestellen van de fotoshoot cadeau-
bon gaat eenvoudig via de site
www.onwies.nl

MOBIELE FOTOSTUDIO
Onwies Fotografie heeft in Lichten-
voorde een professionele fotostudio,
maar heeft u liever dat wij naar u toe
komen, dan is dit ook geen probleem.
Onwies Fotografie heeft nu ook een
mobiele fotostudio. 'Bij u aan huis
bouw ik snel de mobiele fotostudio op.
Net zo degelijk en professioneel als in
mijn fotostudio in Lichtenvoorde,
maar dan bij u thuis, waar u zich het
meest op hun gemak voelt', aldus
Marc Hartman van Onwies Fotografie.

Voor meer informatie en portfolio zie
www.onwies.nl of de advertentie
elders in deze krant.

Nieuw: Fotoshoot cadeaubon en mobiele fotostudio

Unieke workshop HDR-fotografie
bij Onwies Fotografie

Lichtenvoorde - High Dynamic Range fotografie is vandaag de dag één van
de meest populaire fotografische technieken. Deze workshop is uw kans
om de mogelijkheden van HDR toe te passen zoals professionals dat doen.
U leert zowel een fotorealistisch als ook een illustratief HDR beeld te
creëren.

De vijf kleine foto's (onderstaand) zijn samengevoegd in één foto (bovenstaand), deze heeft een hoog contrastbereik en dit wordt ook wel
HDR genoemd. Foto: Onwies Fotografie

Het programma wordt tussen 20.00
en 22.00 uur uitgezonden en is te be-
luisteren via de frequenties van Radio
Ideaal op FM 105.1, 105.4, 105.8, 106.5
en 107.7, op de kabel in de hele Achter-
hoek en Liemers en via de livestream
op www.ideaal.org. Het programma
wordt live uitgezonden vanuit zaal/
café de Mallemolen in Zelhem. 

U kunt de uitzending bijwonen. De en-
tree is gratis. Voor Deanmore begon
het allemaal in de herfst van 2007 in
Lichtenvoorde. De muziek kenmerkt
zich door veel dynamiek. Veel afwisse-
ling tussen keiharde rock en rustigere
passages en minstens zoveel tempo- en
maatwisselingen. De stijl is een mix
van rock en punk, waarbij her en der
een vleugje metal is te ontdekken. De-
anmoore bestaat uit Arjen Stortelder
(gitaar), Nils Wiegerinck (zang/gitaar),
Roel Stoltenborg (drums) en Harmen
Stortelder (bass).
Het optreden wordt door een live-
vakjury beoordeeld op presentatie en
uitstraling, composities, groove, tech-
niek en factor X.

Deanmoore op podium
LIVE@IDEAAL.ORG

Bronckhorst - In de strijd om de ti-
tel ‘De beste live band van de regio’,
georganiseerd door het live radio-
programma Live@ijdeaal.org komt
woensdagavond 14 april ‘Deanmo-
re’ als tweede finalist een uitzen-
ding van de ‘Battle Of The Bands
2010’ invullen.

Wanneer in een gezin iemand te ma-
ken heeft met een lichamelijke of
geestelijke beperking,  heeft dat ge-
volgen voor het hele gezin. Zij krijgen
te maken met een zorgsituatie thuis,
waardoor ze ineens mantelzorger
zijn. 

Zo worden ouders mantelzorger voor
hun kinderen, broers en zussen voor
elkaar en ook kinderen kunnen te
maken krijgen met zorg voor hun ou-
ders. Samen uitgaan is dan niet van-
zelfsprekend. 

Als blijk van waardering voor de zorg
die deze mantelzorgers bieden no-
digt de gemeente Bronckhorst deze
gezinnen in haar gemeente uit voor
dit ‘sportieve’ uitstapje.

Dinsdag 20 april om 15.30 uur ver-
trekt het gezelschap richting het sta-
dion in Doetinchem. 

Het programma omvat een rondlei-
ding door het stadion, een actief on-
derdeel met wat balspelletjes, een
meet en greet met de spelers van De

Graafschap en afsluitend een hapje
en drankje. 
Het vervoer wordt verzorgd door
vervoersmaatschappij Syntus, en
voetbalclub De Graafschap verleent
belangeloos haar medewerking aan
dit uitstapje, waardoor aan deelname
geen kosten zijn verbonden. Wel is
opgave gewenst. 

Het Steunpunt MantelZorg van de
VIT Oost-Gelderland organiseert deze
activiteit voor de gemeente. U kunt
zich daar opgeven tot woensdag 16
april via tel. 0573-43 84 00 of via
email info@vitoost-gelderland.nl.

Wilt u wat meer weten over dit uit-
stapje belt u dan met de VIT op boven-
staand telefoonnummer.

Steunpunt MantelZorg VIT Oost-Gelderland

Uitstapje naar voetbalclub 

De Graafschap
Hengelo - De gemeente Bronckhorst nodigt gezinnen, waarin één of
meerdere personen een lichamelijke of geestelijke beperking hebben,
uit voor een uitstapje op dinsdag 20 april naar stadion De Vijverberg van
voetbalclub De Graafschap. Het gaat om een gezamenlijk uitstapje voor
zowel de mantelzorgers als degene die zorg nodig heeft.

De eerste keer dat de avondvierdaagse
wordt gehouden is van 1 tot 4 juni
2010.

Op woensdagavond 14 april 2010 om
20.00 uur wordt er een bijeenkomst

georganiseerd waarbij vrijwilligers
van harte zijn uitgenodigd in de kanti-
ne van Zorgboerderij 'De Mettemaat'
aan Varsselseweg 4 In Hengelo. De
heer D. Korenblek van de KNBLO (van
de wandelbond) zal uitleg geven en
vragen beantwoorden. 
Voor verdere informatie kan men
terecht bij: Jolanda Bannink, tel. 0575-
464510, Henriet Hiddink, tel. 06-
13746503 of Joke Groot Roessink,
tel. 0575-463289.

14 april vrijwilligersbijeenkomst

Avondwandelvierdaagse Hengelo
Hengelo - Onlangs kwam notaris
H.S. Kleinburink naar Zorgboer-
derij 'De Mettemaat' om van de
wandelorganisatie een stichting te
maken.

Deze zijn gemaakt volgens de oude
kleurechte zijde en schildertechniek.
Met deze techniek is het dragen van
de puur zijde producten, die uit prach-
tige kleuren bestaan, een prima aan-
vulling op uw garderobe. Rini Willem-
sen toont weer een brede collectie van
olieverfschilderijen. Zoals stillevens en
landschappen geschilderd op doek of
paneel. 

Met mooi bijpassende lijsten, maakt
ze het helemaal compleet. 

De expositie is vanaf zaterdag 24 april
tot en met Koninginnedag 30 april te
bezichtigen.

Expositie in kapel Bronckhorst

Bronckhorst - Zoals elk jaar expo-
seren Olga Ellenkamp en Rini Wil-
lemsen in de kapel van Bronck-
horst. Olga toont o.a. haar zijdes-
jaals, stropdassen en spelden.

Het concert bestaat uit een muzikaal
reisje door europa. Muziek van Willi-
am Boyce (Turn Thee unto me, o Lord),
Palestrina, de Kerle, Sweelinck (psalm
96), Brahms (Geistliches Lied) en Ed-
ward Grieg. Het koor zingt van deze
Grieg het 8-stemmige Ave Maris Stella.

Een wonderschoon stuk muziek voor
koor a capella. Het concert wordt aan-
gevuld en afgewisseld door orgel-,
fluit- en klavecimbelmuziek door
organist Mirjam Berendsen, Maya
Schulten (fluit). Dirigent Wilbert
Berendsen bespeelt tevens het klave-
cimbel. 

Capriccio geeft zaterdagavond 17 april
a.s. om 20.15 hetzelfde concert in de
Lambertikerk in Zelhem. (Kinderen
tot 15 jaar gratis).

Voorjaarsconcert Vokaal
Ensemble Capriccio
Vorden - Het vokaal ensemble ‘Ca-
priccio’ uit Vorden geeft zondag-
middag 18 april, om 15.40 uur, een
voorjaarsconcert in de Vordense
Dorpskerk.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Schemme: Schaduw. 
"Gaot maor in de schemme zitten, grotvader."

B. Varver: Schilder. 
"Dee Kleure hef den varver veur mi'j uuté zoch."

C. Zwore: zwoerd. 
"Als het spek good oet-ebakkene is, is de zwore knapperig."

Buiten wapperen de vlaggen van de
Regio-gemeenten en de rode loper is
uitgerold. De hal van het gemeente-
huis is versierd met blauwwitte bal-
lonnen en vlaggen van de superboe-
ren. De Royal Wind Band van Concor-
dia zorgt voor de muzikale omlijsting.
Rond twaalf uur komen de drie bus-
sen aan. De spelers, technische staf,

bestuur, partners en anderen verza-
melden zich in het gemeentehuis.
Eerst werden er foto’s gemaakt van
het kampioensteam van de Jupiler
Leaque. In de raadszaal werden de
kampioenen toegesproken door Her-
man Kaiser, voorzitter van de Regio
Achterhoek en door Henk Aalderink,
burgemeester van de gemeente

Bronckhorst. De Graafschap-preses
Sietze Veen bedankte de sprekers en
de gemeente Bronckhorst voor de ont-
vangst in het gemeentehuis. Enkele
dames van de Vriendenkring De Graaf-
schap reikten aan de bestuurders van
de Regio Achterhoek shirtjes uit met
het opschrift ‘Superboeren de trots
van de Achterhoek’. Hierna werden de
aanwezigen uitgenodigd aan tafel te
gaan voor een heerlijke lunch. Rond
half twee vertrok het gezelschap naar
Doetinchem voor het vervolg van de
huldigings activiteiten.

'Hal gemeentehuis Bronckhorst blauwwit'

Sfeervolle kampioenslunch 
voor De Graafschap

Hengelo - In het gemeenhuis van Bronckhorst werd afgelopen zaterdag
aan voetbalclub De Graafschap een lunch aangeboden door de Achter-
hoekse gemeenten en de Regio Achterhoek. De kampioenslunch voor de
superboeren was de start van de vele huldigings activiteiten.

Spelers en Regio-bestuurders in feeststemming.

Een heerlijke kampioenslunch.

Chi Neng Qigong is een simpele en ef-
fectieve bewegingsleer, gebaseerd op het
door dr. Pang Ming ontwikkelde Zhi-
neng Qigong. Hij is opgeleid tot arts in
zowel de Westerse als de Chinese medi-
sche wetenschap. De Chi Neng-beoefe-
ning begon in een centrum in China
waar duizenden zieke mensen naartoe
kwamen. Ze werden voor en na de oefe-
ningen medisch onderzocht met Wes-
terse diagnostische apparatuur, maar
niet behandeld. Het enige dat de men-
sen deden, was zo'n acht uur per dag de
Chi Neng-oefeningen doen, wat opmer-
kelijke resultaten teweegbracht. Chi
Neng Qigong staat voor bewust bewe-
gen. De oefeningen vermeerderen de
concentratie, verminderen stress, sti-
muleren de hersenen en versterken het
immuunsysteem. Door dagelijks te oefe-

nen, zul je al snel een gevoel van inner-
lijke rust en kracht ervaren. Chi Neng
Qigong is prettig om te doen. In het be-
gin zul je de bewegingen vooral op spier-
kracht doen, maar na meer training zul
je merken dat je steeds meer vanuit een
innerlijke kracht beweegt. De oefenin-
gen zijn gemakkelijk te leren, met snel-
le resultaten. De workshop bij Patousch
in Doetinchem wordt gegeven door Ger-
ry Kruip. Nadat zij in China heeft ge-
traind en de opleiding als instructeur
succesvol heeft afgesloten, is ze gestart
met het geven van lessen en workshops.
Ze is gecertificeerd docent, opgeleid
door het Chi Neng Instituut Nederland.
Tijdens de workshop op 11 en 25 mei (2
avonden van 3 uur) wordt er gewerkt
met de cd level 1, die elke deelnemer
ontvangt. Daarna kan thuis met de cd
aan de oefeningen worden gewerkt.
Voor meer informatie en opgave zie de
advertentie elders in deze krant of kijk
op: www.massagepraktijkpapilio.nl
www.Patousch.nl

Workshop Chi Neng® Qigong
Op dinsdag 11 en 25 mei wordt een
workshop Chi Neng Qigong van
2 avonden gegeven bij Patousch te
Doetinchem.

Henriette Weenk en Monique Fokkink
(vriendinnen) werden in het voorjaar
van 2009 distributeur van FM, een be-
drijf dat rechtstreeks van de DROM-fa-
briek in Duitsland parfums distribu-
eert. Het in en verkopen van parfums
bleek een groot succes. Mensen zijn su-
per enthousiast over het product. Via
mond op mond reclame komen ze bij
mensen thuis om geurparty's te geven.
Inmiddels heeft FM ook make-up en al-
lerlei schoonmaakmiddelen in het as-
sortiment. Door het enthousiasme van
Henriette en Monique werden er plan-
nen gesmeed voor een evenement. In
oktober 2009 vond de eerste beauty-
avond plaats, een leuke gezellig beurs
met twaalf stands op het gebied van in-
nerlijke en uiterlijke verzorging en al-
lerlei cadeauartikelen voor dames. De
avond werd goed bezocht en er waren
heel veel leuke reacties. Dus al gauw
was de datum 21 april 2010 geprikt om
wederom een nieuw evenement te or-
ganiseren. Een Ladiesnight, een super-
leuke gezellige avond voor de dames,
jong en oud! Omdat het behoorlijk veel
werk is, werd er een commissie samen-
gesteld. De commissie bestaat uit Anita
Wolbrink, Henriette Weustenenk en
Walter Jansen. Ook zij deden mee op de
beauty-avond in Oktober 2009. Samen
hebben ze de plannen besproken en
uitgewerkt. De Ladiesnight is nu groter
van opzet. Ruim dertig stands nemen
deel aan de Ladiesnight. “Nog steeds
komen er aanvragen binnen van mid-
denstanders en particulieren die graag
mee willen doen. We hebben een zo ge-
varieerd mogelijk aanbod samenge-
steld qua invulling van de stands”zeg-
gen de organisatoren. Er worden pro-

ducten verkocht zoals: parfum, cadeau
artikelen, lingerie, (kinder) kleding,
make-up sieraden, edelsmidcreaties,
nagelstempelsets, schoenen, kruiden-
kunst, kaarten, bloemen, wijn, honing,
wafels en taartjes en natuurlijk arm-
bandjes met het logo van Pink Ribbon.
Er zijn workshops van: nagelstudio,
Reiki, tenenlezen, kleurenconsulent,
haarverzorginganalyse, voetreflexmas-
sage en lichaamsmassage. Verder is er
informatie van een klassieke Home-
opaat, verschillende vormen van mas-
sage, pedicure, tattoo’s en piercings,
Herbalife en reizen. Er kwam ook een
aanvraag binnen van mevrouw Pel-
grum. Zij maakt kaarten waarvan de
opbrengst bestemd is voor Pink Rib-
bon, een stichting die zich inzet in de
strijd tegen borstkanker! “Al snel had-
den wij het gevoel dat dit perfect aan-
sloot bij de Ladiesnight. We willen dit
goede doel ook van harte ondersteu-
nen. Zo hebben wij alle deelnemers
van de Ladiesnight gevraagd of zij zich
ook bij de actie aan willen sluiten. De
standhouders zijn erg enthousiast en
menigeen sluit zich graag bij deze ac-
tie aan, door op die avond speciale ac-
ties te houden. We hebben bakker Wil-
fried Besselink bereid gevonden om
voor deze avond een overheerlijk taart-
je te bakken. Ook deze opbrengst gaat
in zijn geheel naar Pink Ribbon”. Pink
Ribbon loopt als een rode draad door
de Ladiesnight heen. Waarschijnlijk
komt er van de stichting een vrijwilli-
ger die de bezoekers informatie geeft
over de stichting. “Samen hopen we op
deze avond een mooi bedrag te kunnen
ophalen om te kunnen doneren aan
Stichting Pink Ribbon”. Iedereen is van
harte welkom en de toegang is gratis.

Een superleuke avond voor dames, jong en oud

Ladiesnight in zaal Wolbrink
Hengelo - Op woensdag 21 april
wordt in zaal Wolbrink aan de
Bleekstraat in Hengelo een Ladie-
snight gehouden. De aanvang is om
18.00 uur en het duurt tot ongeveer
23.00 uur. De toegang is gratis. Op
de avond zijn er ook speciale acties
waarvan de opbrengst gaat naar
Pink Ribbon, een stichting die zich
inzet in de strijd tegen borstkanker.

De Eendracht heeft een roerig jaar
achter de rug. Ze heeft in augustus
haar nieuwe onderkomen, de brede
school, in gebruik genomen en een
grote bestuurswissel gehad. Nu we
weer een eigen onderkomen hebben
met meer ruimte en een nieuw be-

stuur kunnen we ons op het muzikale
richten. Dit is volgens ons weer aardig
gelukt. Het is op maandag en woens-
dagavond een muzikale kakafonie die
door de dirigenten in goede banen ge-
leid word. Na afloop word er nog wat
nagepraat en gaat een ieder weer naar

huis. De sfeer is goed en dat komt de
muzikaliteit alleen maar ten goede.
De Melodische Slagwerkgroep onder
leiding van Mike de Geest neemt u me
met de Monkey dance en het Trein rit-
me. De fanfare onder leiding van Jo-
han van Schijndel gaat langs in Africa
en neemt een kijkje bij de grens. Bent
u nieuwsgierig geworden kom dan ge-
rust die avond luisteren.

Voorjaarsconcert 
Muziekvereniging De Eendracht
Hummelo -  Muziekvereniging De Eendracht Hummelo geeft weer haar
voorjaarsconcert bij de Gouden Karper op 17 april om 19.30 uur.



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

Twee wijnen van de Achterhoekse
Wijnbouwers werden in Berlijn met
goud bekroond. Het gaat om Achter-
hoeks Goud Solaris 2008 en Achter-
hoeks Goud Solaris Op Hout 2008. De-
ze wijnen werden volgens strenge in-
ternationale normen gekeurd. De le-
den van de CVAW zijn trots en tevre-
den over het behaalde resultaat. Het
was de eerste keer dat ze wijnen heb-
ben ingezonden naar een internatio-
nale wijnkeuring. Eerder al wonnen
de Achterhoekse Wijnbouwers ver-
schillende prijzen tijdens Nationale
wijnkeuringen.

HORECA
De CVAW wil de contacten met de
Achterhoekse horecabedrijven verste-
vigen. Daartoe wordt op maandag 19
april een bijeenkomst gehouden waar-
bij vertegenwoordigers van horecabe-
drijven kennis kunnen maken met de

prima smaak van de wijnen. Tevens
wordt er dan op Wijngoed Dierkinck
in Winterswijk-Miste een 'gouden hu-
welijk' aangekondigd. Het gaat om de
combinatie van heerlijke witte wijnen
en het witte goud: asperges. Horeca-
vertegenwoordigers zijn uitgenodigd
om deze bijzondere smaaksensatie te
proeven.

Kwaliteitswijnen De Achterhoek heeft
zich in korte tijd ontwikkeld tot het
grootste wijnbouwgebied van Neder-
land. Twaalf wijnbouwers met ruim
twintig hectare aan wijngaard hebben
hun krachten gebundeld. Ze profite-
ren van een gunstig microklimaat en
een optimale bodemgesteldheid. Het
zorgt voor 'andere' kwaliteitswijnen
met een prima karakter én een unieke
smaak. De wijnbouwers worden pro-
fessioneel begeleid door internatio-
naal bekende wijnmakers. De druiven
worden verwerkt in een gezamenlijke,
moderne wijnkelder, waar de wijn ook
wordt gebotteld. Naast het verbouwen
van druiven verzorgen verschillende
wijngaarden nevenactiviteiten, waar-
onder wijnproeverijen, rondleidingen,
bedrijfsuitjes en evenementen, zoals
de jaarlijkse 'Nacht van de Wijngaard'.
Voor meer informatie: 
www.achterhoeksewijnbouwers.nl

Huwelijk witte wijnen en asperges

Dubbel goud voor Verenigde
Achterhoekse Wijnbouwers
Vorden - De Coöperatief Verenigde
Achterhoekse Wijnbouwers (CVAW)
hebben opnieuw hoge ogen ge-
gooid tijdens een prestigieuze
wijnkeuring. Deze keer werden
twee gouden medailles behaald tij-
dens de Berliner Wein Trophy 2010,
een grote internationale wijnkeu-
ring.

Een vrijwilliger kan met een beetje
tijd heel veel voor een ander beteke-
nen. Dit geldt helemaal voor zorgvrij-
willigers. Zij nemen bij mensen thuis,
af en toe de zorg over van degene die
dágelijks zorgt voor iemand met een
beperking of chronische ziekte: de
mantelzorger. Dat kan door op te pas-
sen op één van de kinderen die een be-
perking heeft. Of door te gaan wande-
len met een dementerend iemand, zo-
dat de partner even iets voor zichzelf
kan doen. Zo zijn er heel veel moge-
lijkheden om de zorg van de mantel-
zorger te verlichten. De vrijwillige
zorg is niet huishoudelijk of verpleeg-

kundig van aard. Het geeft de vrijwilli-
ger vaak veel voldoening, maar ook ge-
zelligheid. 

HELP IEMAND IN UW OMGEVING
In de TV-spotjes komen ook hulpvra-
gen uit ùw regio in beeld. De VIT Oost-
Gelderland heeft daarin samenge-
werkt met de plaatselijke vrijwillige
thuiszorgorganisaties.Wat u op tv te
zien krijgt is echter maar een heel
klein gedeelte van de hulpvragen die
er zijn. De organisatie bij u in de buurt
heeft heel hard vrijwilligers nodig om
aan alle hulpvragen die er zijn te kun-
nen voldoen. Daarom roepen wij u de
komende weken op om vooral te gaan
kijken naar deze spotjes. Ook zult u de
komende weken meer lezen over het
vrijwilligerswerk in de zorg.

De spotjes zijn te zien van 12 april tot
en met vrijdag 14 mei op TV Gelder-
land. De hulpvragen van de lokale
organisatie kunt u meteen bekijken al
bekijken. Op de website www.tijdvoor-
ons.nl vindt u de hulpvragen en gege-
vens van alle organisaties uit Oost-Gel-
derland. Kijkt u hier eens op. Mis-
schien kunt u uw hobby wel met ie-
mand delen of staat er een andere
hulpvraag op die u kunt vervullen.
Wilt u alvast meer weten over dit
'bijzondere' vrijwilligerswerk, bel dan
met de VIT Oost-Gelderland tel. (0573)
43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Goed voor elkaar

Vrijwilligers gezocht!

Ruurlo - Door TV Gelderland wordt
de komende weken dagelijks een
serie tv-spotjes uitgezonden met
als thema: 'Goed voor elkaar'. Doel
van deze tv-spotjes: bekendheid
geven aan het vrijwilligerswerk bij
mensen thuis die zorg nodig
hebben, én hiervoor vrijwilligers
werven.

Op Paasmaandag werd de warm-up
gereden onder zonnige omstandighe-
den. Bij de eerste race onder toezicht
van 6. 500 duizend toeschouwers trok
de zon weg en was het bewolkt. Geluk-
kig bleef het droog en waren er mooie
races te zien op het TT circuit. De race
in de 125-cc categorie werd gewonnen
door de Duitser Patrick Meile. Jerry v.
d. Bunt was de best geklasseerde rijder
van de HAMOVE dit weekend en be-
haalde een 10e plaats. Kersvers lid Ta-
sia Rodink reed zich verdienstelijk
naar een 18e plek. Deze jongedame
kende tijdens de trainingen veel pech
en had maar een paar ronden gere-
den. Toch knap dat ze de race kon uit-

rijden zonder problemen. Raymond
Schouten was heer en meester in de
supersport klasse. Hij won met grote
overmacht voor Kervin Bos en Randy
Gevers. De leden Fabian Heusinkveld,
Joop Timmer en Joey den Besten wer-
den respectievelijk 12e, 13e en 18e. De
drie heren waren tevreden met de re-
sultaten en zowel Heusinkveld als den
Besten lieten weten dat het naar meer
smaakte. Nick v. Nieuwenhuizen ein-
digde in de achterhoede en Mathijs
Kedddeman viel uit. Klapstuk van de
dag was de race in de superbikes. De
Tsjech Matej Smrz won de wedstrijd
maar de strijd om de tweede plaats
was super spannend. Peter Politiek,

Danny de Boer, Garreth Jones en Arie
Vos wisselden gedurende de hele race
van posities. Politiek werd 2e voor de
Boer, Jones en Vos. HAMOVE leden Bas
Winkel en Bob Withag vielen iets te-
gen met een 14e en 15e plaats. Frank
Bakker, uitkomend voor het Perfor-
mance Racing Achterhoek op een Ya-
maha, reed een zeer goede eerste race
in deze voor hem nieuwe klasse en
eindigde als 22e. Team eigenaar Ton-
nie Wassink was hier zeer verheugd
over. De andere rijder van het team
Jan Roelofs had nog moeite om zich
aan te passen op de supersport machi-
ne. Hij werd 5e in de supersport B klas-
se en liet weten over drie weken in Spa
er alles aan zal doen om zich te kwali-
ficeren voor de hoofd race van de su-
persport categorie. 

Over drie weken zullen de ONK super-
bikes weer in Assen rijden als bijpro-
gramma bij het WK SBK evenement.
De supersport klasse zal in het zelfde
weekend rijden voor de punten op Spa
Francorchamps te Belgie.

ONK Paasraces op TT circuit Assen

Tijdens het Paasweekend werd de eerste ONK wegrace gehouden op het TT
circuit in Assen. De racende HAMOVE leden hadden er weer zin in en lie-
ten weten dat de winter te lang had geduurd voor hen. Op vrijdag waren
er vrije trainingen voor alle solo klassen en kon er gereden worden onder
een stralend zonnetje. Zaterdag was het weer omgeslagen en bij de eerste
trainingen was de baan nog iets vochtig. Later in de morgen werd het be-
ter maar in de middag begon het te regenen. De laatste twee trainingen
werden afgelast doordat Harrie van Beek crashte en olie en koelvloeistof
op de baan achterliet.

Den Besten, Heusinkveld en v. d. Marel in gevecht om de punten. Foto: Henk Teerink

Zoals de naam al zegt, houden de leer-
lingen 24 uur lang de mond gesloten
voor etenswaren. Er mocht wel iets ge-
dronken worden maar geen suiker-
houdende drankjes. 

Dit alles werd ondersteund door spon-
sors en zo hoopten de leerlingen veel
geld bij elkaar te brengen. 

Het geld wordt ingezet bij de preventie
en behandeling van Aids in Oost-Afri-
ka(Oeganda, Oost-Congo en Somali-
land). Bij het begin van de schooldag
kregen de leerlingen een flesje water
om het hongergevoel tegen te gaan.
Tijdens de pauzes werden de leerlin-
gen opgevangen in aparte ruimtes en
werd door school thee en bouillon

aangeboden. Na schooltijd waren er
leuke activiteiten zoals karaoke, dar-
ten, films kijken en computeren. De
actie werd woensdagavond op school
afgesloten met het gezamenlijk aftel-
len van de laatste seconden van de 24
uren met daarna een lichte maaltijd
voor iedereen. 

De opbrengst tot op donderdagmid-
dag 1 april is € 1386. Veel leerlingen
moeten hun formulier nog inleveren.
Wij houden u op de hoogte.

‘t Beecklanders eten 24 uur niets

Vorden - Ruim 120 leerlingen van `t Beeckland in Vorden hebben op dins-
dag 31 en woensdag 31 maart meegedaan aan de landelijke actie van
World Vision genaamd: Zip your lip.

Leerlingen krijgen `s morgens hun flesje water uitgereikt

Het bedrijf MRB Lensink is vanaf
1994 in Vorden gevestigd. 

De naam MRB staat voor Montage,
Reparatie en Bouw van o.m. kunst-
stof/aluminium kozijnen, serres,

garagedeuren, dakkapellen, horren,
veranda’s, zonweringen, gevelbekle-
ding, kunststof grindvloeren, e.d.

Allemaal produkten van topmerken
zoals b.v. het reeds genoemde kunst-
stof Alkuplus kozijn van de gealan
profielen is een oerdegelijk kozijn
met de stijfheid vergelijkbaar met
houten kozijnen. Verder de wereld
bekende garagedeuren ven Hor-
mann. De veranda en zonweringen
van PBS alsmede de horren van Ham-
stra.

Voor meer informatie zie website:
www.mrb-lensink.nl

Kijk op Kunststof
Vorden - Mede door het mooie
weer bezochten veel mensen de
Paasactie die MRB Lesink vorige
week in de showroom aan de
Ruurloseweg 118 te Vorden hield.
Directeur Henk Lensink was met
name verheugd over de belang-
stelling voor de kunststof kozij-
nen van met merk ‘Alkuplus’ een
product van Nederlands bodem.



Op het gebied van milieu bewust bouwen en het inrichten van uw woning of schuur zijn er vele stands te bezich-
tigen van het begin tot eind van uw bouwwensen. Ecologisch bouwen Zutphen is gespecialiseerd in verbouw,
waarbij de opdrachtgever de voorkeur geeft aan natuurlijke bouwstoffen. Voorbeelden hiervan zijn dat de wand-
afwerking met leemstuc wordt gedaan des al niet gewenst in kleur met heel veel keuzemogelijkheden. Het isole-
ren van uw woning kan gedaan worden met pavatex, vlaswol of schapenwol. Voor de badkamer is er b.v. pla-
fond/wandafwerking in tadelakt mogelijk met vele associaties . Verder zijn er ook volop mogelijkheden op het ge-
bied van verwarming in de wand en leemkachels. Voor het totale milieu verantwoorde verwarmingssysteem pakt
installatie bedrijf Janssen uit Keijenborg flink uit door op het schaapscheerders feest aardwarmtebronnen te gaan
boren. Aardwarmte systemen zijn de enige op c.v. gebied die zonder gas uw woning kunnen verwarmen. Het bo-
ren van die bronnen is mooi om te zien en daarom uniek op een evenement omdat u er met de neus boven op
staat. Ook zal er deze dagen een demotruck zijn waar alle verdere systemen zullen worden uitgelicht. Elk systeem
staat of valt met wel of niet isoleren. Neemt u een rieten dak van de firma Onstenk rieten daken dan is de mees-
te kou en warmte al verdwenen en kunt u desgewenst altijd nog na isoleren met eerder genoemde isolatiemate-
rialen. Een rieten dak is al een sieraad voor uw woning of schuur maar door de hoogwaardige afwerking wordt
het een juweeltje. Voor de echte afwerking zorgt Schildersbedrijf Regelink met zijn vele watergedragen verfsoor-
ten die met ouderwetse precisie worden aangebracht.
Heeft u een boom in de tuin die eigenlijk in de weg staat en u mist nog een meubel dan is hier de oplossing. Mo-
bile houtzagerij Braakman uit Lochem zaagt uw boom op elke maat om vervolgens door Xyleem meubelen uit
Nijmegen omgetoverd te worden naar uw altijd al gewenste meubel. Ook is het mogelijk om er uw parketvloer
van te laten maken door Mouris hout uit Steenderen. Als laatste mogelijkheid is nog te zien op het schaapscheer-
ders feest hoe Jos Waenink uit Vragender van uw boom b.v. een totem paal maakt met de kettingzaag. Zo zie je
maar weer er zijn vele wegen die naar Bekveld leiden.

Milieu bestendMilieu bestendiigege

ststands oands opp

schaapscheerdschaapscheerdersers

feestfeest

ZaZaterdterdag 24 Aprilag 24 April

vvanaf 10.00 uuranaf 10.00 uur

• Schapen scheren
• Kraangraven voor jongeren
• Sculpturen zagen met kettingzaag
• Wol weven
• Record poging touwdraaien
• Aardwarmte bronnen boren
• Wol spinnen
• Touwtrekken voor bezoekers

ZondZondag 25 april ag 25 april 

vvanaf 10.00 uuranaf 10.00 uur

• Schapen scheren 
• Wol weven
• Touwdraaien voor kinderen 
• Mobiele houtzagerij
• Sculpturen zagen met kettingzaag
• Kraangraven voor jongeren
• Wol spinnen
• Touwtrek spektakel



De lente is in volle gang dus is het weer tijd om er op uit te gaan met het hele gezin en dat kan uitstekend bij het
eerste overdekte schaapscheerders feest van de Achterhoek gehouden op het terrein van kinderboerderij Feltsigt
in het buurtschap Bekveld in het centrum van de gemeente Bronckhorst. Bekveld is een uitgestrekt buurtschap
met ongeveer 700 inwoners en een kleine kern waar het leven nog gemoedelijk is. In deze rustgevende omgeving
is het genieten om het scheren van de schapen te aanschouwen en te zien hoe verbaasd de lammeren kijken wan-
neer hum moeders van gedaante veranderen. Rondom het scheren is er veel te zien wat er met de versgescho-
ren wol kan worden gedaan zoals wol weven, spinnen, kleding maken en vele associaties en versieringen die ten-
toon worden gesteld. 
Touwtrek vereniging Bekveld zal deze dagen demonstraties geven wat er allemaal mogelijk is met het touw en hoe
leuk touwtrekken in het algemeen is.
Ook op het gebied van bewust omgaan met de natuur en edelsteen is er veel te beleven en zijn er mogelijkhe-

den om dit uit te diepen speciaal voor jongeren vanaf 9 jaar.
Om streekproducten e proeven kan men terecht bij de stands met o.a. vlees, honing, groentes, wijn en boeren
ijs die deze te koop aanbieden.
De gehele kinderboerderij is op deze dagen open zodat ook de rest van de dieren kan worden bezocht en voor
de kinderen is er een grote speelweide met luchtkussens, overdekte zandbak en verharde skelterbaan. Er zijn ter-
rassen zowel binnen als buiten om van een drankje of iets anders lekkers te genieten. 
De entree bedraagt slechts € 3,00 per persoon en het parkeren is gratis. 

Het schaapscheerders feest wordt gehouden
op het terrein van kinderboerderij
Feltsigt aan de Bekveldseweg 5 in
Bekveld. Een plattegrond naar het terrein
vindt u hieronder of kijk op www.felstigt.nl
of bel naar 0575-462828. tot ziens bij het
schaapscheerders feest op 24 en 25 april.

Op 24 en 25 April kun jij zelf aan de touwtjes trekken omdat touw een specia-
le plaats inneemt op het schaapscheerders feest. Touw is een veelzijdig stuk ge-
reedschap/speelgoed/hulpmiddel dat veel in de landbouw wordt gebruikt om
iets vast te binden of een schaap mee te leiden e.d. De kinderen die het schaap-
scheerders feest bezoeken kunnen zelf hun eigen touw draaien met behulp van
een heel oud touwdraai apparaat. Dit is onder begeleiding van een ervaren
touwdraaier die er voor zorgt dat het touw de gewenste kwaliteit heeft om er
vervolgens mee te kunnen touwtje springen bijvoorbeeld, als je de touwtjes
maar in handen houdt. Dit moeten volwassen zeker doen als ze mee doen aan
het interactieve gedeelte van de TTV Bekveld op het evenementen terrein. Het
is nml. zo dat naast demonstratietouwtrekken door deze vereniging er ook
door de bezoekers op een spectaculaire manier aandeel kan worden genomen.

Als laatste touw onderdeel is er bij en rondom de
parkeerplaats en entree een recordpoging touw-
draaien. Vorig jaar is er ook een poging gedaan
wat geleid heeft tot een lengte van 250 meter, met
als kanttekening dat dit op de ouderwetse vlecht
manier  is gebeurd. Dit jaar zal er echt gedraaid
worden met een nieuw ontwikkeld draaimecha-
nisme wat ongetwijfeld tot een veel grote lengte
zal leiden. De 250 meter was in 1 dag en dit jaar
zal er 2 dagen worden gedraaid dus kom maar
eens kijken waar het schip zal stranden.

ZaZaterdterdag 24 en zondag 24 en zondag 25 Aprilag 25 April
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

EXTRA KOOPZONDAG 18 APRIL 2010

Zondag 
18 april 
geopend

11.00-17.00

Koopzondag 
boordevol

aanbiedingen

Wegens verhuizing

GARAGE SALE 
COMPLETE
INBOEDEL

Zaterdag 17 april van
11.00 uur tot 15.00 uur

Tentendijk 2
7255 LW Hengelo Gld.

UW HUIS 24 UUR PER DAG
BEVEILIGD VOOR MAAR € 8,95

PER MAAND 

ELWIKRA ZELHEM
TEL 0620364752 www.elwikra.nl

Beleef het gemak van de meest
verkochte zitmaaier in de Benelux

Stiga Villa Frontmaaier
Vanaf € 2290,00

TURBO 50S 
COMBI
Mulchtechnologie, ach-
teruitworp en grasop-
vang. Maaibreedte 48 
cm. Achterwielaandrij-
ving. van€ 699,- voor

 € 599,-
VE 32 verticu-
teermachine 
1500 Watt, 12 sets stalen
messen werkbreedte 
van 32 cm 
inclusief opvangzak.

 € 159,-

Park Excellent
Nu met professionele B&S Vanguard 16 pk 
2 cilinder motor 95 cm multiclip/combi maaidek
Nu van € 5.590,- voor

 € 5.090,-

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

Hét adres voor al uw
hout en plaatwerk.

Oók op maat gemaakt en per stuk verkrijgbaar
voor één hele scherpe prijs!

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de beroepsopleiding MBO beveiliger 2 voor

slechts € 195,–  per maand bij BOC. Mogelijkheid om
wekelijks in te stromen, met diverse gegarandeerde

stageplaatsen.
Open avond: donderdag 22 april. 

Inloop van 17.00–21.00 uur.
Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

Acquisitie die betrekking heeft op bovenstaande vacature wordt niet 
op prijs gesteld.

Het Slingeland Ziekenhuis 
in Doetinchem heeft 348 
bedden en circa 1500 
medewerkers in dienst. 
Er werken ongeveer 100 
medisch specialisten, waar- 
bij vrijwel alle specialismen 
vertegenwoordigd zijn. 
Het Slingeland Ziekenhuis 
is een opleidingsziekenhuis. 

Voor de afdeling PO&O zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste:

Assistent P&O m/v

die de P&O-adviseurs assisteert bij een goede 

afhandeling van de werkzaamheden op de afdeling. 

Het betreft een dienstverband voor gemiddeld 36 uur 

per week, in eerste instantie voor de duur van 1 jaar.

Bent u geïnteresseerd?

Kijkt u dan snel voor de volledige advertentietekst en 

verdere informatie over ons ziekenhuis op onze site: 

www.slingeland.nl

Oxalis bloemen- en
plantenshop

Voor onze filialen 
Neede, Eibergen, Groenlo en Lichtenvoorde

zoeken wij:

a. Gediplomeerde bloembinders(sters)

b. Leerling bloembinders(sters)
(degene die deze opleiding via het leerlingstelsel volgt)

Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

De teams
Zelhem, Hengelo & Doetinchem

zoeken enthousiaste
(wijk)verpleegkundigen en (wijk) ziekenverzorgenden
om onze teams te versterken.

Buurtzorg levert verpleging en verzorging thuis met kleine,
zelfsturende teams bestaande uit (wijk)verpleegkundigen
en (wijk)ziekenverzorgenden.  

Je bent ondernemend, ziet en zoekt kansen. Je werkt doel-
gericht en effectief. Dan ben jij de persoon die wij zoeken.

Voor informatie kun je bellen naar
06-22993886 of 0900-6906906
of reageer via onze website
www.buurtzorgnederland.com 

De gesprekken zullen plaats vinden op 27 april.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MIG/MAG LASSER M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VVN0002

Werkzaamheden:
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.

Functie eisen:
- Minimaal 2 jaar ervaring als MIG/MAG lasser;
- geen 9 tot 5 mentaliteit;
- bereidheid tot het werken in 2 ploegen.

IT MEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - vacaturenr.: VIW00198

Werkzaamheden:
Je bent werkzaam op de afdeling IT. De werkzaamheden be-
staan uit systeembeheer, helpdeskactiviteiten en lichte soft-
warematige werkzaamheden.

Functie eisen:
- Mininaal MBO niveau 4 opleiding afgerond;
- aantoonbare kennis van Windows omgeving;
- aantoonbare kennis op het gebied van netwerken;
- beheersing van de Engelse en het liefst ook de Duitse taal;
- kennis van programmeertaal is een pre.

TECHNISCH INKOPER/PLANNER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer: VMK00211

Werkzaamheden:
Je bent in eerste instantie belast met de zelfstandige inkoop van
alle grondstoffen, materialen en hulpmiddelen ten behoeve van
de afdeling Poductie.
Je bent bepalend voor de voorwaarden waaronder de inkoop en
materiaalvoorziening plaatsvindt. Het scheppen van de juiste
voorwaarden vereist een voortdurende afstemming met de af-
delingen Productie, Verkoop, Engineering en Administratie. Te-
vens ben je verantwoordelijk voor het opstellen van lange en
korte termijn productie-planning. Je valt onder leiding van de
Manager Operations.

Functie eisen:
- Min. MBO werk- en denkniveau, aangevuld met NEVI-1 en 2;
- evaring in een industriële omgeving is een pre;
- goede beheersing van de Ned., Engelse en Duitse taal;
- ervaring met ERP-systemen.

1e LIJNS HELPDESKMEDEWERKER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - vacaturenr.: VIW00200

Werkzaamheden:
Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van storingen en
vragen van klanten op soft- en hardware gebied en het voorbe-
reiden en implementeren van programmawijzigingen en upgra-
des. Daarnaast koppel je de status van de werkzaamheden te-
rug naar de klanten. Incidenteel dient de storing middels inzet
op locatie verholpen te worden.

Functie eisen:
- MBO/HBO opleiding richting electro- of besturingstechniek;
- minimaal 2 jaar ervaring in het ontwerpen en in bedrijf stel-

len van grotere PLC systemen;
- kennis van de Engelse en Duitse taal;
- kennis van aandrijf- en servotechniek is een pre;
- bereidheid tot het draaien van consignatiedienst.

PRODUCT MANAGER M/V
Omgeving Vorden -  fulltime - VMK00219

Werkzaamheden:
Als Product Manager ben je verantwoordelijk voor het realise-
ren van de commerciële doelstellingen. Je bent verantwoorde-
lijk voor het producten programma en gaat de contacten onder-
houden met de grote accounts. Je draagt zorg voor een goed
lopend commercieel proces dat zich richt op het verder uitbou-
wen van de relatie. Naast relatiebeheer richt je je op uitbreiding
van het aantal accounts en ga je gericht de markt op. In combi-
natie met de nodige verkoop activiteiten wordt je ook verant-
woordelijk voor de volgende taken: verder ontwikkelen van het
productassortiment en bijbehorende documentatie, inkoop,
verzamelen en analyseren van product- en marktinformatie en
het onderhouden van het leveranciersbestand.

Functie eisen:
- Je hebt een technisch/commerciële opleiding op MBO/HBO-

niveau afgerond;
- je beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
- ervaring in een Business to Business omgeving; 
- goede beheersing van de Engelse en Duitse taal in woord en

geschrift;
- communicatief sterk en besluitvaardig, creatief en praktisch

ingesteld;
- je bent gewend om gebruik te maken van moderne ERP

systemen.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

(JUNIOR) JURIST M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime 
- vacaturenummer VMK00209

Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde, een
accountants- en belastingadvieskantoor, zoeken wij een
(junior) Jurist.

De werkzaamheden zijn divers en richten zich voornamelijk
op het gebied van ondernemingsrecht, huurrecht, arbeids-
recht en faillissementsrecht.
Hierbij kun je denken aan het opstellen en beoordelen van
overeenkomsten, het adviseren van de interne en externe
klanten en het bieden van ondersteuning aan de senior
Jurist/Fiscalist.

Je hebt een afgeronde Universitaire/HBO opleiding.
Wij zoeken een ambitieus persoon met passie voor het vak.
Je bent een flexibel, gedreven en enthousiast persoon met
0 tot 6 jaar ervaring in een soortgelijke functie.




