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Op een paar meter afstand de ver-
bouwde Grand Bistro de Rotonde. 
Aan de buitenkant wordt nog geschil-
derd en ook in het pand zijn technici 
bezig de laatste hand te leggen aan 
allerlei snufjes. Grand Bistro de Ro-
tonde heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Op het moment dat het 
Contact bij de lezers in de bus valt 
(dinsdag 19 april) openen Wendie 
Vrieler en Thomas Kniewallner het 
verbouwde pand. Bij binnenkomst 
springt direct de fraaie bar in het oog. 
Verder een open haard en een open 
keuken. Direct naast de keuken de 
‘chef-table’ een bijzonder zitje, want 
via een luikje van de keuken schuift 
de kok daar zo nu en dan een gratis 
hapje door !
Achteraan links zijn de toiletten ver-
dwenen (verplaatst naar de boven-
verdieping). Daar is thans de ‘Kaste-
lenkamer’ gevestigd die plaats biedt 
aan circa 20 personen. Aan de wand 
schitterende schilderijen van Vordens 
trots, de acht kastelen. Overigens 
biedt de beneden verdieping plaats 
aan ca. 65 personen. Toen Wendie en 
Thomas vorig jaar eigenaar werden 
van de Rotonde en zich oriënteerden 
op de herinrichting was men aan het 
dubben wat te doen met de bovenver-

dieping van het gebouw. Wendie: ‘We 
waren er snel uit en besloten ook hier 
een restaurant-gedeelte te creëren. 
De daad werd bij het woord gevoegd 
en kunnen hier inmiddels zo’n 60 tot 
80 personen een plekje vinden.
Wendie: ‘Een uitstekende mogelijk-
heid om er bv. een verjaardag, een 
feestje te houden of te dineren. We 
hebben ook hier voor een open keu-
ken gekozen. Er kunnen boven ook 
workshops worden gehouden, de kok 
kan kooklessen geven of men kan 
met een stel vrienden, kennissen, fa-
milie samen met de kok een menu sa-
menstellen, samen koken en vervol-
gens samen dineren. Een workshop 
bloemschikken, een High Tea, alles 
is mogelijk’, zo zegt Wendie. Tussen 
de beide verdiepingen een ‘vide’, van 
boven-uit met uitzicht op de lagere 
verdieping. Een glazen balustrade 
verbindt de beide verdiepingen.
Wendie en Thomas hebben een hecti-
sche tijd achter de rug. Wendie terug-
kijkend: ‘De verbouwing begon vorig 
jaar 7 oktober. Kort daarna de ex-
treme kou en vervolgens vanaf begin 
van het jaar in sneltreinvaart de ver-
bouwing. Ik vond het reuze knap hoe 
de vakmensen de afgelopen maanden 
hebben gewerkt. Op de vrijdag zorg-

den wij altijd een lekkere warme hap 
voor gemiddeld zo’n 23 man. Op ge-
geven moment zaten er zelfs 33 aan 
tafel en die waren allemaal met hun 
eigen inbreng in het pand aan het 
werk’, zo zegt Wendie bewonderend. 
Grand bistro de Rotonde is ontwor-
pen door architect Friso Woudstra. 
Dijkman Bouw is de aannemer. Het 
‘binnen-aanzien’ nam Wendie Vrie-
ler zelf voor haar rekening, daarbij 
ondersteund door bouwbegeleider 
Willem Weultjes. ‘Hoewel ik soms 
best lastig was, heb ik uitstekend met 
hem kunnen werken’, zo zegt Wen-
die lachend.
Zonder zich over bedragen uit te la-
ten merkt ze op dat de verbouwing 
een flinke duit heeft gekost. Wendie: 
‘Toch zijn we niet duurder geworden, 
de prijzen op de menukaart zijn ge-
lijk aan de prijzen van voor de ver-
bouwing. Tot en met eind mei heb-
ben we een openingsactie. De klanten 
die in die periode bij ons komen eten, 
mogen het bord waarop geserveerd 
wordt meenemen naar huis. Een 
bord met handgemaakte schilderin-
gen door verstandelijk gehandicapte 
kinderen. Het bedrag dat wij voor de 
borden betaald hebben, gaat naar een 
goed doel’, zo zegt Wendie Vrieler.
Thomas Kniewallner, echtgenoot van 
Wendie en Oostenrijker van geboorte 
is danig in zijn sas met de open keu-
ken. Thomas: ‘Het is voor mij en mijn 
medewerkers een hele uitdaging. En 
wat zo leuk is, voorheen zag ik nooit 
de gasten in het restaurant. We kre-
gen in de keuken de bestellingen 
door en dat was het. Nu kan ik de 
gezichten zien, kan ik zien wie wat 
heeft besteld, een leuke ervaring’, zo 
zegt hij. Inmiddels is ook het terras 
gereed . Het biedt plaats aan ca. 60 
gasten. Op 30 april staat het Konin-
ginnefeest voor de deur. Wendie: ‘Na 
het vogelschieten, organiseren we 
samen met De Herberg een ‘muziek-
plein’. Aansluitend treedt bij ons de 
band ‘Oud en Nieuw’ van Erik Knoef 
op. Verder optredens van Woodstar 
en Pianohouse’.

Metamorfose Grand Bistro de Rotonde

Vorden. Het is in het centrum van Vorden best wel even wennen; een 
plantsoen zonder poffertjeskraam. het tijdelijk onderkomen van de 
Rotonde. Op een gedeelte van het gazon een lege plek. Daar groeit 
geen gras meer. Binnenkort wordt het opnieuw ingezaaid.

Blik in de open keuken

Gezellige open haard

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Deze week 
verschijnt

Deze week 
verschijnt

Inleveren advertenties en berichten

Maandag 25 april 2e paasdag is ons bedrijf gesloten. 
In verband hiermee verzoeken we advertenties 

en berichten in te leveren op 
donderdag 21 april voor 17.00 uur.

Redactie weekblad Contact

Zaterdag 23 april
en

maandag 25 april 

schaap-
scheerders 

feest
bij kinderboerderij 

Feltsigt

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen Bloemen

 5.00
Groot assortiment

            Deze week

Verse asperges 500 gram 1.99

Gourmetschaal
populair 500 gram 4.49

Sap vers van de pers  500 ml 1.49

Viennetta ijs 1.99
Op Goede Vrijdag zijn wij geopend van 8.00 tot 19.00 uur.

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16, 

(06) 51 60 15 16.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden 
Dienst in de Gereformeerde kerk
Donderdag 21 april Witte Donderdag 19.30 uur ds. J. Kool. 
Vrijdag 22 april Goede Vrijdag 10.00 uur ds. H. Westerink, 
viering HA, 18.45 uur ds. F.W. Brandenburg, HA. 20.00 uur 
ds. Kool Vesperdienst.  Zaterdag 23 april Stille zaterdag 22.00 
uur Paaswake ds. J.Kool. Zondag 24 april Pasen 10.00 uur ds. 
F.W. Brandenburg, paasviering.

Protestantse gemeente Wichmond
Donderdag 21 april 19.30 uur ds. D. van Alphen HA. Vrijdag 
22 april 19.30 uur ds. M. Benard, Goede Vrijdag. Zondag 24 
april 10.00 uur Ds. Marianne Benard, Pasen.  

R.K. kerk Vorden
Donderdagviering in Lochem. Goede Vrijdag 22 april 19.00 
uur pastoor Hogenelst.  Zaterdag 23 april 22.00 uur Woord- 
en communieviering J. van Kranenburg mmv Vokate. Zondag 
24 april 10.00 uur Pasen Eucharistieviering mmv Cantemus 
Domino

R.K. kerk Vierakker
Goede vrijdag 22 april 15.00 uur Kruisweg, 19.00 uur Woord-
dienst Zaterdag 23 april 17.00 uur Eucharistieviering dames/
heren. Zondag 24 april 10.00 uur Eucharistieviering heren-
koor. Pasen

Tandarts
22/25 april Goede Vrijdag en Pasen F.A. Kuijl Lochem tel 
0573 - 25 16 84.  Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 
- 12.00 uur.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag 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; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg 
en Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

0575-552959

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Dagmenu’s   20 t/m 26 april
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 20 april
Lente-uiensoep / Karbonade de Rotonde met aardappelgra-
tin en rauwkostsalade. 

Donderdag 21 april 
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en warme 
groente / Apfelstrudel met slagroom

Vrijdag 22 april
Champignonsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en 
warme groente. 

Zaterdag 23 april (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met friet en rauwkostsalade / ijs met 
slagroom

Maandag 25 april Pasen

Dinsdag 26 april
Wiener Schnitzel met aardappelen en rauwkostsalade / ijs 
met slagroom

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

Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Woensdag = Meergranendag

3 meergranenbroden € 6,75 

Special

Halve paasstol middel € 3,75

Paasaanbieding

Advocaatvlaai 6-8 pers. € 7,95 

Voor de lekkere trek
Mini saucijzenbroodjes 

8 Halen = 6 Betalen 

Aanbiedingen geldig van di. 19 april t/m za. 23 april

Aanbiedingen geldig t/m maandag 25 april. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Deze gehele week 
Hollandse asperges  SCHERP GEPRIJSD!!  
Zoet & vol sap
Perssinaasappelen   15 voor  2.49
Hollandse bloemkool per stuk  1.69     
Aspergeschotel met GRATIS 
bakje rauwkost naar keuze  p.p.  7.95                                           
Nieuwe oogst 
Nicola aardappelen   2 kg voor  2.99      

Ervaren freelance secreta-
resse voor al uw secr. werk-
zaamh. Tel. 06-22157868

�

Verloren: messing wieldop 
van koets. Tel 06 - 20 43 42 
67

�

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

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

“Geen malaise, maar polo-
naise”. Prins Dennis de 1ste 
viert 24 april zijn 40ste ver-
jaardag.

�

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

WERELD WINKEL Vorden 
Voor Pasen leuke ontbijt-
setjes en andere artikelen. 
Zie informatie elders in con-
tact.

�



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

2e Paasdag
geopend
���������	
��
������

Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg)
Vorden - Tel. 0575 - 551030

www.meubeldesignvorden.nl

3+2 Zitsbank
Malta

van 1195,- voor  695,-
Ook leverbaar in rundleder 

van 1385,- voor 895,-
Alleen geldig t/m 2e Paasdag

Nú of nooit !!!

In de vroege ochtend van 10 april is geheel onver-
wacht overleden onze lieve vader en schoonvader

Marinus Pieter Sterk
~ Martin ~

weduwnaar van 
Greetje Sterk - van Nikkelen Kuijper

Rotterdam Vorden
31 oktober 1928 10 april 2011

Marina en Marleen
Ed en Attie
Paul in herinnering

Correspondentieadres:
De Vrede 39
1911 JV Uitgeest

De uitvaartplechtigheid heeft in besloten kring plaats-
gevonden.

KUKEL-
VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

VORDENSE 
STOET

LEKKER 
MEERGRANENBROOD

NU VOOR 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 april t/m zaterdag 23 april.

WITTE
BOLLETJES

NU  6  VOOR

 1.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Friso Woudstra Architecten bna   

feliciteert 

“De Rotonde” 

met de geslaagde restyling.

 

Heden is van ons heengegaan onze schoonzus 
en tante

Marie Klein Brinke-Gotink

 H. Klein Brinke-Wesselink
 Neven en nichten

Vorden, 8 april 2011

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor 
uw hartelijk medeleven na het overlijden van

Garrit Jan Brandenbarg

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor 
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze 
wijze onze oprechte dank voor de belangstelling die 
wij van u mochten ontvangen.

Uit aller naam,
G.J. Brandenbarg-Groot Roessink
Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind 

Vorden, april 2011 

De mensen van voorbij,
zijn in het Licht, zijn vrij

Op hoge leeftijd is van ons heengegaan

Maria Gazina Gotink
Sinds 1973 weduwe van Hendrik Klein Brinke

* Vorden, † Vorden,
11 juli 1912 8 april 2011

 Puerto Rico : Ineke en Larry Cunningham

 Vorden : Ali en Wim Polman

 Vorden : Jelly en Dick Star

Correspondentieadres:
Insulindelaan 5
7251 EJ  Vorden

Veel dank gaat uit naar de medewerkers van het 
thuiszorgteam Sensire, afdeling De Delle die het 
mogelijk hebben gemaakt dat Marie tot het einde 
in haar eigen huis heeft kunnen blijven. Zij hebben 
haar vele jaren, maar vooral de laatste intensieve 
maanden liefdevol en respectvol verzorgd en ver-
pleegd.
Ook de vrijwiligers van de Noaberhulp en de me-
dewerkers van de nachtzorg hebben veel zorg en 
aandacht voor haar gehad. Tevens willen wij de 
vrijwilligers van de Bezoek en Oppas Service be-
danken voor de tijd en aandacht die zij vele jaren 
aan Marie Klein Brinke hebben besteed.

De begrafenis heeft op 14 april j.l. plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.



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

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

VOOR EEN BETER 
BUITENLEVEN

vrijdag 22 april 09.00 - 18.00 uur
zaterdag 23 april 09.00 - 16.00 uur
2e Paasdag 11.00 - 17.00 uur

PAASSHOW
van 22 april t/m 25 april

In het landschap van de Achterhoek zie je ze nog heel af 
en toe de schaapskooi. Wat is er mooier al fietsend door 
ons mooie coulisselandschap, genietend van de natuur, de 
boerderijen, het vee in de wei om vervolgens een kudde 
schapen te zien bij een authentieke schaapskooi. Daar wordt 
de mens toch enthousiast van en het is dan ook goed denkbaar dat er veel mensen met het idee rondlopen om zoiets 
bij hen zelf op het erf te creëren. Voor deze mensen en verder alle geïnteresseerden is het schaapscheerders feest de 
ideale plaats om te bezoeken want hoe deze dromen kunnen worden verwezenlijkt is deze dagen te zien.
De plannen voor een schaapskooi moeten eerst op papier gezet worden voor de benodigde vergunning. Als alle 
papier en computer werk is gebeurd kunnen de handen uit de mouwen en kan er gebouwd worden om te beginnen 
in de grond natuurlijk.
De firma Zweverink uit Vorden laat een ieder zien hoe een wei het beste bouwrijp gemaakt kan worden tot evt. 
rioolwerk en straatwerk toe.
Een authentieke schaapskooi begint desgewenst in de grond al authentiek door een gemetselde fundering toe te pas-
sen. Het bedrijf wat hier gespecialiseerd in is, is het restauratie bouwbedrijf De Vries uit Hummelo.
Met werken als de Berkel poort in Zutphen, veel kerken in Oost-Nederland en andere monumentale panden(w.o. 

boerderijen) is vakmanschap van De Vries een gegeven, zij kun-
nen een schaapskooi voorzien van ouderwets gebint werk en 
een mooie sporen kap. De muren kunnen gemetseld worden 
met oude stenen of beplankt worden met houten delen in pot-
deksel motief.
Tijdens de schaapscheerders dagen is mobile houtzagerij Braak-
man uit Lochem/Laren aanwezig om deze plakken op elke ge-
wenste maat uit een complete boom te zagen. Afgezien van het 
feit dat het een spectaculair schouwspel is geeft het een duidelijk 
beeld wat een eindproduct voor uitstraling heeft.
Een schaapskooi zonder rieten dak is geen schaapskooi, de firma 
Onstenk rieten daken zal deze dagen een continue demonstratie 
geven hoe een rieten dak wordt gemaakt en staat klaar om al u 
vragen te beantwoorden.
Installatie bedrijf Janssen uit Keijenborg zal in hun stand laten 
zien wat er mogelijk is op het gebied van elektra en evt. verwar-
mingsbakken om de pasgeboren lammeren op temperatuur te 
houden. Ook voor totale C.V. installatie en water voorzieningen 
bent u bij Janssen aan het goede adres.
Wanneer de schaapskooi er helemaal staat met alles er op en 
eraan kan deze natuurlijk nog worden voorzien van een mooie 
verflaag op windveren en staldeuren. De evt. gepotdekselde plan-
ken aan de gevels kunnen soms onbehandeld worden gelaten of 
desgewenst worden voorzien van een laklaag. De schilders van 
Regelink kunnen hier een gedegen advies over geven en ook al-
les vertellen en laten zien over de nieuwste verf soorten (milieu  
bewust) en technieken.
Met de aankleding van de omgeving rond de schaapskooi kan 
ook een heel mooi effect worden gecreëerd, naast het straat-
werk bijvoorbeeld een paar mooie bomen of een singel met 
struiken. Bij aanwezigheid van voldoende oppervlakte kan een 
bosje ook heel mooi zijn. Om deze ideeën meer vorm te ge-
ven of gewoon in het wilde weg te filosoferen over natuur in 
het algemeen staat Groenaannemingsbedrijf Jansen uit Hengelo/
Bekveld voor u klaar om hierover mee te denken. Hierbij moet 
ook worden gedacht aan onderhoud en 
versnipperen van bomen en struiken. Al 
met al een compleet aanbod voor een te 
bouwen schaapskooi.

Hoe wordt een 
schaapskooi 
gebouwd?

DEMONSTRATIE EN ATTRACTIES 

Zaterdag 23 April
vanaf 10.00 uur

Maandag 25 april
vanaf 10.00 uur

Fijne Paasdagen

Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 23 65



Op zaterdag 23 en maandag 25 April (2de Paasdag) wordt het schaapscheerders feest gehouden op het ter-
rein van kinderboerderij Feltsigt. Dit schaapscheerders feest is een uniek evenement op een unieke locatie 
en wordt ook elk jaar bezocht door zo’n 1.000 bezoekers. Het is een uniek evenement omdat er, naast het 
scheren van de moeder schapen (wat de gehele 2 dagen is te aanschouwen), ook vele demonstraties en stands 
zijn die men normaal niet vaak op een evenement ziet. Zo zal er deze dagen kraangraven zijn voor de jeugd en 
vele bouwgerelateerde stands zodat de bezoekers 
voor elk onderdeel van bijvoorbeeld hun eigen 
schaapskooi een bedrijf kunnen raadplegen om 
zo hun droom te verwezenlijken. Ook wordt er 
in vele stands aan het milieu gedacht door het 
presenteren van o.a. milieu bewuste cv installaties, 
isolatiematerialen en het maken van meubels van  
“afval”materialen.  Op het gebied van wolverwer-
king zijn er stands te zien waar wordt geweven, 
gevilt, gespind tot en met complete schapenvach-
ten en kleding.  Voor de allerkleinste kinderen 
is er de speelweide van de kinderboerderij met 
skelterbaan, luchtkussen,draaimolen en overdekte 
zandbak. Voor de wat grotere kinderen is er een 
parcours uitgezet waar met scootmobielen kan 
worden rondgereden. De overige bezoekers kunnen genieten van een gevulde muziekkoepel waar live muziek 
wordt gespeeld en een 1 tent is er een drive-in show met Hollandse hits. Op het demonstratie veld worden 
bomen gezaagd tot planken en balken door een mobiele houtzagerij en er staat een kettingzaag kunstenaar 
boomstammen te bewerken tot ware kunstwerken. De kinderboerderij waar het evenement plaats vindt is 
gevestigd in het buitengebied en zodanig ingericht dat het Achterhoekse coulissen landschap prachtig naar 
voren komt. Achter elke begroeiing is wel weer wat te zien! Met het oog op de ligging van de kinderboerderij 
kunnen natuurlijk de bedrijven die iets doen in groenvoorziening niet ontbreken, zij vormen samen met de 
stands op het gebied van streekproducten de sluitpost van het evenement. In de natuur kan er natuurlijk van 
alles gebeuren zoals vele zonneschijn en regen ook hiervoor is aangedacht. Alle standhouders, drink en eetge-

legenheden zijn overdekt d.m.v. tenten  dus dit 
is prettig voor bezoeker en personeel. Het 
schaapscheerders feest wordt gehouden op 23 
en 25 April van 10.00 – 18.00 uur op het ter-
rein van kinderboerderij Feltsigt gevestigd aan 
de Bekveldseweg 5 in Bekveld. Bekveld is een 
buurtschap in de driehoek Toldijk, Hengelo en 
Keijenborg. Gemeente Bronckhorst. Het eve-
nement is te volgen op Twitter, Facebook en 
Hyves en via Bekveld FM (99,5) en voor meer 
info zie www.feltsigt.nl

Zaterdag 23 en maandag 25 April 
schaapscheerders feest
bij kinderboerderij Feltsigt

Zutphen

Vorden

Hengelo
Bekveld

Toldijk

Hummelo

Baak

Keijenborg

Velswijk

Doetinchem

Hengelo

Keijenborg

Aal-Storteboom Scootmobielen, Aalten

Arfman Afrasteringen, Holten

Braakman Mobiele Houtzagerij, Laren/Lochem

Branderhorst Zorgboerderij, Bekveld/Hengelo

BZW Zonwering, Bronckhorst

Cederhof Streekproducten, Groessen

ECO Bouw, Zutphen

Garritsen Vleesboerderij, Toldijk

Goossens Atomica, Hengelo/Bekveld

Heesterhof, Hengelo

Hoeve Tankinck, Bekveld/Hengelo

Jansen Groenaanmeningsbedrijf, Bekveld/Hengelo

Janssen Installatie bedrijf, Keijenborg

Kemper Diervoeding, Megchelen

Onstenk Rietdekkers bedrijf, Hengelo

Pelgrom Landbouw Mechanisatie, Hummelo

Peters Hoveniers bedrijf, Velswijk

Raat de Imkerij, Zutphen

Reesa Dach Acryl Dakrenovatie, Paderborn 

(Duitsland)

Regelink Besturings Techniek, Toldijk

Regelink Schilders bedrijf, Hengelo

Sluters hoeve, Keijenborg

Vries de Bouwbedrijf, Hummelo

Wassink Garage bedrijf, Hengelo/Bekveld

Wolnatuurlijk wollen kleding, Brummen

Zweverink Grond en Straatwerk, Vorden

En vele hobbymatige en kunstzinnige mensen.

Lankhorsterstraat 5, 7255 LB Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 13 84 - Mob. 06 - 108 360 96

Fax (0575) 46 51 87

Lijst met deelnemende bedrijven

Kinderboerderij Feltsigt wil al deze mensen en bedrijven veel succes
wensen met hun activiteiten



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

Wat is: A. Schithakke (Zieuwent).

 B. Starfhoes.

 C. Zoer.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De Gorsselse Heide is een heidegebied 
dat ligt in de gemeente Lochem. Sinds 
eind 18e eeuw was het in gebruik als 
militair oefen- en schietterrein en 
was vergrassing van de heide niet di-
rect de eerste zorg van het leger. Het 
resultaat is dat de Gorsselse Heide 
grotendeels overheerst wordt door 
grassen en grote graspollen, waar-
door veel typische heideplanten en 
heidedieren zijn verdwenen. In 2009 
verwierf de stichting IJssellandschap 
het voormalige oefenterrein en legde 
het onderhoud en beheer in handen 
van de stichting Marke Gorsselse 
Heide. Doel van beide stichtingen is 
de heide te behouden voor de (lokale) 
samenleving. Om het gebied weer 
om te vormen tot een structuurrijke 
en soortenrijke heide moet eigenlijk 
geplagd en gemaaid worden. Alleen 
door de reusachtige graspollen is het 
terrein erg ongelijk geworden. Hier-
door is machinale bewerking niet 
mogelijk en ontstond het idee bij 
de stichting om een kudde schapen 
in te zetten. Schapen zien dwalen 
over de heide is natuurlijk prachtig, 
bovendien trappen ze bijvoorbeeld 
de grond open, waardoor ze ruimte 
maken voor nieuwe plantengroei. 
Een specifieke heideplant, zoals de 
klokjesgentiaan, krijgt hierdoor een 
kans, evenals typische heidedieren, 
zoals zandloopkevers en levendba-
rende hagedissen. Om de vergrassing 

zo effectief mogelijk aan te pakken 
worden de schapen op een relatief 
klein gebied gehouden waardoor ze 
de kans krijgen intensief van de gras-
sen en dezelfde graspollen te vreten. 
Hierdoor raken de pollen uitgeput 
en sterven uiteindelijk geheel af. Op 
die manier ontstaat er tussen de ve-
getatie ruimte en kan de zon op de 
bodem schijnen met als gevolg dat de 
gewenste vegetatie zoals struikheide 
weer een kans krijgt om te groeien. 
Voor de stichting is het nu nog een 
proef, want de grassen zijn erg ver-
droogd en is het de vraag of de scha-
pen deze grassen willen blijven eten 
en er dan ook nog voldoende voeding 
uit kunnen halen. Als de proef slaagt 

dan zullen schapen op de Gorsselse 
heide een vertrouwd beeld worden. 
De eerste indruk lijkt in elk geval po-
sitief, de schapen lopen er tevreden 
rond. Het project is met een plaat-
selijke agrariër opgezet en daarmee 
geeft de stichting op eigentijdse wijze 
vorm aan het begrip Marke: een (mid-
deleeuws) collectief van boeren die 
gezamenlijk het beheer en gebruik 
van hun gemeenschappelijke gron-
den reguleerden. 

Het is niet met zekerheid te zeggen 
of op de huidige Gorsselse Heide ooit 
schapen hebben gelopen, maar nu lo-
pen ze af en toe wel degelijk op deze 
stille heide.

De Gorsselse Heide

Schaapskudde wapen tegen vergrassing
Bronkhorst - Op de Gorsselse Hei-
de graast sinds kort een kudde 
schapen om van de vergraste hei-
de weer een soortenrijke heide te 
maken.

Schapen op de Gorsselse Heide.

Tussen 11.00 en 15.00 uur kun je 
starten. De kosten bedragen voor le-
den van Natuurmonumenten € 4,50 
per kind, niet-leden betalen € 7,50 
per kind, ouders mogen gratis mee. 

Meer informatie kijk op 
www.natuurmonumenten.nl

Overleven, hoe doe je dat ? Kun jij je-
zelf redden in de natuur? Weet je wat 
je moet doen als je verdwaalt? Wat als 
je de nacht moet doorbrengen in het 
bos? En … is je vader echt zo stoer als 
hij altijd vertelt? Je komt het allemaal 
te weten tijdens deze Wilde Buiten-
dag. Een touw knopen, de weg vinden 

en zelf vuur maken zonder lucifers; jij 
en je vader weten straks precies hoe 
je kunt overleven in de natuur. Koel-
bloedige vrouwen zijn ook welkom. 
Ben jij een meisje en minstens zo koel-
bloedig als je vader en/of broer? Trek 
dan je stoute schoenen aan (en kleren 
die vies mogen worden) en kom met 
je moeder ook naar deze natuurdag! 
Voor meer activiteiten zie www.na-
tuurmonumenten.nl Men kan ook 
contact opnemen met Willem Regtop, 
boswachter Natuurmonumenten De 
Graafschap telefoon 06-54280655.

Wilde Buitendag bij 
Natuurmonumenten

Vorden - Zondag 24 april organiseert Natuurmonumenten de Wilde 
Buitendag - speciaal voor stoere vaders en zonen (koelbloedige moe-
ders en dochters mogen ook mee!) Tijdens een avontuurlijke tocht, 
die start bij het kantoor van Natuurmonumenten aan Baakseweg 1a 
in Vorden, leer je hoe je moet overleven in de natuur.

Wie is deze man? Hundertwasser was 
een in Wenen geboren architect en 
schilder. Hij werkte vanuit een eco-
logische filosofie: alles mocht met 
alles verbonden worden, cultuur en 
natuur, bomen mochten uit huizen 
groeien. Hij werkte met spiralen en 
stromingsbeelden, hoe bonter hoe be-
ter, kleurrijk en rond. Hij hield niet 
van rechte lijnen! 
Om je op deze manier te mogen uiten 
op papier is op zich al een feest. Ieder-

een kan het en het resultaat is altijd
mooi en verrassend. We gaan vier uur
lang werken aan één compleet werk,
waarin de bovengenoemde aspecten
worden verwerkt en besproken. De 
kosten bedragen € 35 inclusief ma-
teriaal koffie/thee, iets lekkers. De
workshop gaat zeker door, er is nog
plaats. 

Opgeven kan via tel. (0575) 55 57 83
of e-mail joseevanderstaak@hetnet.nl

Verbinding 
Cultuur en Natuur 
met Hundertwasser

Vorden.Vrijdag 22 april houdt atelier Amare, Komvonderlaan 6 in 
Vorden van 13.00 toto 17.00 uur een workshop tekenen/schilderen in
de trant van Hundertwasser.

PV VORDEN 
Zaterdag werden de duiven, in totaal 
229 van de P.V. Vorden, gelost in 
het Belgische HASSELT. Een gemid-
delde afstand van ongeveer 145 km. 
Om klokslag 10.30 uur begonnen de 
gevleugelde vrienden aan hun thuis-
reis. Met een snelheid van 1490 m 
per minuut was het Marc Tiemessen 
die dit maal de eer voor zich opeiste. 
Het werd een prima verlopen vlucht 
onder zomerse omstandigheden. Uit-
slag: Marc Tiemessen 1 3 5 15 16 25 
28 29 30 31 47, D.J. Gotink 2 21 55, 
Rick Wuestenenk 4 13 14 22 51, E. 
Bruinsma 6 19 58, Ashley Eykelkamp 
7 18 24 32 34 37 45, C. Bruinsma 8 
9 10 23 26 27 38 41 42 50 52 56 57, 
R. de Beus 11 33 40 48, H.B.M. Hoks-
bergen 12 17 20 35 36 43 44 53 54, 
H.J Stokkink 39, A. Kappert 46, W.J.S. 
Verbeek 49. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
De 260 duiven van de leden van PV 
Steeds Sneller stonden nu in het Belgi-
sche plaatsje HASSELT gestationeerd. 
Om 10.30 uur vertrokken de 260 dui-
ven huiswaarts, om in anderhalf uur 
de hokken weer te bereiken. Weder-

om waren de duiven van G. Kempers
de snelste van de vereniging. Uitslag:
G. Kempers (11/24) 1 13 15 25 26 36
43 44 46 47 64, L. Te Stroet (9/19) 2
6 10 16 20 48 59 60 61, A.H.J. Peters
(7/30) 3 5 9 29 30 49 50, R. Koers (5/28)
4 32 55 57 58, Comb. Borneman (8/24)
7 11 12 28 41 51 52 63, C. Te Stroet
(4/22) 8 17 18 19, E. Koers (3/22) 14 35
37, J. Teunissen (2/8) 21 38, W. Jansen
(9/18) 22 23 24 27 40 54 56 62 65, W.
Willemsen (4/8) 31 34 39 45, G. Duits-
hof (2/10) 33 42, S.E.J. Bergervoet (1/8)
53. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De wedvlucht van de postduivenver-
eniging De Koerier uit Zelhem startte
zaterdag 16 april in HASSELT. De 
338 duiven van 23 deelnemers wer-
den om 10.30 uur gelost. Uitslag: G.J.
Wassink (4/14) 1 39 44 74, H.A. Kam-
perman (12/23) 2 6 7 10 11 18 19 27
28 58 63 71, H. Eenink (6/23) 3 5 24 25
62 66, Comb. Menkhorst (10/16) 4 15
21 23 32 33 41 61 68 85, A. Velthorst
(9/30) 8 9 13 54 55 59 64 77 83, M.G.J.
Burghout (3/13) 12 69 76, J. Berend-
sen (1/20) 14, Fr. Meijerman (4/11) 16
31 38 81, G.J. Velthorst (8/27) 17 35 36
37 75 78 80 82, J.Th. Reindsen (5/15)
20 22 29 34 73, G.J.W. Massen (1/7) 26,
A.H. Wassink (9/24) 30 43 49 50 51 56
57 60 67, E. Weenk (3/8) 40 42 84, P.
van Londen (2/6) 45 53, S. Gemmink
(2/10) 46 79, W. Meijerman (2/14) 47
70, E.G. te Pas (2/16) 48 72, R. van
Aken (2/10) 52 65.

Duivenberichten 16 april 2011
Bronckhorst - De competitie van 
drie van de vier duivenvereniging 
in de gemeente Bronckhorst, PV 
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem 
is weer gestart. Zaterdag 16 april 
werd gevlogen vanuit Hasselt.
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w w w . h e t k a c h e l t j e . n l
info@hetkacheltje.nl

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden
Tel. 06 17 236 100

VERHUIS OPRUIMING HOUTKACHELS
OPEN OP 2E PAASDAG VAN 10.00-16.00 UUR.

20%-50% KORTING
ALLEEN GELDIG OP 23 APRIL EN 2E PAASDAG.

In deze full-time functie ben je verantwoordelijk voor de verzorging van een groot aantal 
automaten. De dagelijkse verzorging bestaat uit het reinigen en bijvullen van warme 
drankenautomaten, snoep- en frisdrankautomaten. Vanuit onze vestiging in Drempt rijd je 
dagelijks met een bedrijfsauto je route.

Wij zoeken een collega die
- een representatieve uitstraling heeft
- het leuk vindt om zelfstandig te werken
- bij voorkeur tussen de 18 en 22 jaar oud is
- in het bezit is van een geldig rijbewijs B
- goede communicatieve eigenschappen bezit
- een collegiale instelling heeft

Wij bieden
- een uitdagende baan in een dynamisch en gezond bedrijf
- een leuke werksfeer in een team van ca. 6 mensen
- een passend salaris

Wil jij onze nieuwe collega zijn? Stuur dan je reactie z.s.m. naar:
Coffee Fresh Westhoff,  t.a.v. Stephan Cijs
Postbus 15,  6997 ZG Hoog Keppel
of naar: s.cijs@cf-westhoff.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ter uitbreiding van ons operatingteam zijn wij op zoek naar een

Route operator m/v (40 uur)
regio Achterhoek 

koffieapparatuur / automaten / 4-uur service / ingrediënten / hygiëneproducten / papierwaren

www.coffeefreshwesthoff.nl

Coffee Fresh Westhoff verkoopt, verhuurt en exploiteert diverse automaten voor dranken, 
snoep en snacks. Voor deze automaten leveren wij een ruim assortiment aan ingrediënten 
waarnaast ook non food producten zoals hygiënische artikelen. Westhoff is als familiebe-
drijf een compacte, maar sterke speler in de markt. In de ruim 85 jaar dat de organisatie 
actief is, heeft het een zeer goede naam opgebouwd. Met een leuk team van 70 
gemotiveerde mensen biedt Coffee Fresh Westhoff klanten in Noord, Oost en Midden 
Nederland een klantvriendelijke en uitermate snelle service.

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

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

Zaterdag 23 april
in het café

Hengelse
Ambassy

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.)
geopend: Di./Vr. 13-17 u en zaterdag de gehele dag

tel. 0575-462892 / mobiel: 06-53362300
web: www.deheesterhof.nl / e-mail: info@deheesterhof.nl

Kom naar ons tuincentrum voor onder andere: 



Deze sporthal is nog altijd de thuis-
basis waar Dash met groot enthou-
siasme de volleybalsport beoefent. 
Het initiatief tot de oprichting van 
een volleybalclub werd destijds ge-
nomen door het bestuur van de 
Katholieke boerinnenbond in de 
Kranenburg. Tijdens de oprichtings-
avond waren 12 meisjes aanwezig 
die Willy Heuveling tot voorzitter 
kozen. Ada Mullink werd secretaris 
en Annie Schoenaker penningmees-
ter. ‘Mijnheer Boekhout’ onderwij-
zer van beroep, verklaarde zich be-
reid om de training te verzorgen. Hij 
was ook de man, die na een paar jaar 
de naam Dash introduceerde. De 
trainingen werden in de gymzaal in 
Vorden gehouden, terwijl de compe-
titiewedstrijden onder meer Brum-
men en Drempt werden gespeeld. 
De eerste trainingen verliepen wat 
‘stijfjes’. Om de stijve spieren te 
verhelpen gingen de meiden (heren-
teams waren er toen nog niet) hard-
lopen, hoogspringen, verspringen 
e.d. Om de kas te spekken gingen de 
leden onder meer op het landgoed ‘t 
Zelle en ’t Medler bessen plukken. 
Ook werden er verlotingen gehou-
den. De club had in de persoon van 
‘mijnheer pastoor’ ook een geeste-
lijk adviseur. In die beginjaren was 
er ook een merkwaardige wedstrijd. 
Enkele paters van het klooster op de 
Kranenburg wilden graag een wed-
strijd tegen de volleyballende mei-
den spelen! Zo kregen de meisjes 
geheel onverwacht op een trainings-
avond te horen dat er nog diezelfde 
avond tegen de paters gespeeld zou 
worden.
Dus snel nog even oefenen, om een 
uurtje later de ‘ongelijke’ strijd aan 
te binden. Tegen de klok van 20.00 
uur kwamen de paters opdraven. 
Schoenen en kousen werden uit-
getrokken, de koorkappen werden 
afgelegd en de brillen werden op-
geborgen. De paters bleven de mei-
den in drie sets de baas. Behalve 
dit sportieve verlies werd er in die 
tijd ook nog een financieel verlies 
geleden. Tijdens de felle brand die 
café Schoenaker in de as legde, ging 
ook de clubkas in vlammen op. Dus 
werden er met succes weer diverse 

acties op touw gezet. Het 25 jarig 
jubileum van Dash werd op grootse 
wijze gevierd. Het toenmalig bestuur 
met Henk Groenendal als voorzitter 
kreeg het voor elkaar dat er in de 
sporthal een ‘heuse’ interlandwed-
strijd werd gespeeld tussen de da-
mes van Nederland en Amerika.
Zoals in de aanhef vermeld, heeft 
Dash op gegeven moment een 
stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt. Tijdens een gesprek met 
Bas de Bruijn (voorzitter van Dash), 
Tineke Elbrink (voorzitter jubile-
umcommissie), Henk Groenendal 
(technische commissie) en Tiny Lut-
tinkhuis (56) het oudst spelende lid 
van Dash, bleek dat de woorden ‘ge-
zellige vereniging’ een belangrijke 
rol spelen bij de Dash-familie. Tiny 
Luttinkhuis: ‘Het spelletje bevalt mij 
nog steeds. Ik ben nu 43 jaar lid, al-
tijd met vriendinnen in competitie-
verband gespeeld en nu nog steeds 
met veel plezier in een recreanten 
team’, zo zegt ze. Toch wordt er bij 
Dash wel terdege om de ‘punten’ ge-
speeld. Henk Groenendal lachend: 

‘We kunnen niet zo goed tegen ons 
verlies, dat zien we zelfs bij de re-
creanten, die willen ook altijd win-
nen’. Tegenwoordig zie je vaak (met 
name bij voetbalclubs) dat jongens 
op 16/17 jarige leeftijd afhaken. Een 
baantje op zaterdag om bijvoorbeeld 
in het weekend te kunnen ‘stappen’. 
Tineke Elbrink: ‘Dat zie je bij onze 
volleybalclub duidelijk minder. De 
meeste junioren gaan gewoon over 
naar de senioren. Er wordt hooguit 
afgehaakt wanneer men na de mid-
delbare school, elders verder gaat 
studeren’. 
Dash telt 150 senioren en circa 100 
jeugdleden (waaronder een flink 
aantal mini’s). Aan de competitie ne-
men 3 herenteams, 6 damesteams, 5 
jeugdteams en 4 miniteams deel. De 
hele kleintjes spelen een onderlinge 
competitie. Verder telt Dash 2 da-
mes recreanten en één heren recre-
antenteam. Het eerste damesteam is 
en blijft het vlaggenschip van de ver-
eniging. Destijds, in de goede jaren 
speelden de dames tweede divisie 
en thans opnieuw. Tineke Elbrink, 

voorheen circa 15 jaar speelster in 
het eerste damesteam merkt op dat 
het spel in de loop der jaren dras-
tisch is veranderd. Zegt ze: ‘Niet al-
leen is het systeem is veranderd, ook 
hebben de spelers meer een eigen 
functie gekregen. Het is allemaal 
sneller en daardoor ook aantrekke-
lijker geworden’, aldus Tineke.
Dat de heren (spelend in de 1e klas) 
qua niveau duidelijk achter blijven 
bij de dames, heeft volgens Henk 
Groenendal een aanwijsbare reden. 
‘We hebben te weinig aanwas. Het 
speerbeleid van het bestuur is er 
op gericht om toch vanuit de jeugd 
een goede aansluiting richting de 
senioren te krijgen. Daarbij waken 
we ervoor dat Dash haar eigen iden-
titeit behoudt’, zo zegt hij. Jaren 
geleden organiseerde Dash op het 
sportcomplex van de voetbalvereni-
ging Vorden altijd een groot buiten-
volleybaltoernooi waaraan ruim 250 
teams deelnamen. Mede door gebrek 
aan kader en minder animo kon dit 
toernooi op gegeven moment niet 
meer worden gehouden. ‘Wellicht 

moeten we ons nog eens beraden
en op kleinere basis een beach- vol-
leybaltoernooi organiseren’, aldus
Henk Groenendal.
Nog even terug naar het kader, nog
steeds een heikel punt binnen de
vereniging. Voorzitter Bas de Bruijn
hierover: ‘Hoewel de club in sportief
opzicht floreert hebben we toch zor-
gen. Het wordt steeds lastiger om
kader te vinden. De mensen hebben
tegenwoordig steeds minder tijd of
geen animo voor een functie binnen
de club. Gelukkig is Dash in finan-
cieel opzicht nog altijd gezond. Wel
zijn de sponsorinkomsten minder
geworden. Dat geldt ook ten aanzien
van de gemeentelijke subsidie. Wij
ontvangen jaarlijks van de gemeente
Bronckhorst 4000 euro. Maar dat be-
drag wordt de komende jaren, van-
wege aangekondigde bezuinigingen
door de gemeente geschrapt. We
zijn nu al druk bezig om voor deze
‘handicap’ een oplossing te zoeken.
Ik ben wel bang dat in de toekomst
contributieverhoging onvermijdelijk
zal zijn’, aldus Bas de Bruijn.
Maar eerst worden alle pijlen op za-
terdag 14 mei gericht. Dat wordt in
de sporthal het 50 jarig bestaan ge-
vierd. Daarvoor is een speciale jubile-
umcommissie in het leven geroepen
bestaande uit Tineke Ellbrink, Ellen
Leunk en Ansje Vrielink. Het festijn
begint s’ morgens al om 10.00 uur
met een programma voor de jeugd
tot 12 jaar. Schminken, springkus-
sen en diverse spelletjes. S’ middags
is er onder meer ‘bossabal’ (volley-
bal op een opblaasbare kussen met
trampoline). Een spectaculair spel
voor leden vanaf 12 jaar. Aanslui-
tend geeft het bestuur bestaande
uit Bas de Bruijn voorzitter, Elles
Zents secretaris, Gerard van Brakel
penningmeester, Henk Groenendal
T.C., Marianne Limpers wedstrijdse-
cretaris en Leo Kamphuis, van 15.00
tot 16.00 uur een receptie. De com-
missie heeft inmiddels de adressen
van een groot aantal oud- leden kun-
nen achterhalen. Mochten er nog
oud- leden zijn van wie het adres
ontbreekt, dan kunnen ze een mail-
tje sturen naar Ansje Vrielink: mail-
adres h.g.vrielink@zonnet.nl 

Na de receptie is er een buffet en
daarna wordt er op twee velden een
volleybalwedstrijd tussen de heren
van vroeger en nu en op het andere
veld een wedstrijd tussen de dames
van toen en nu gespeeld . Het gou-
den jubileum wordt afgesloten met
een feestavond waaraan de ‘echte’
Blinde Ed zal meewerken.

Bestuur Dash; Hechte en gezellige vereniging

Volleybalvereniging viert gouden jubileum
Vorden - Wat ooit eind vijftiger/ 
begin zestiger jaren begon met 
een kleine club meiden (toen on-
der de naam Kraanvogels) is an-
no 2011 uitgegroeid tot een ver-
eniging met circa 250 leden. De 
groei is mede tot stand gekomen, 
dankzij de bouw van sporthal ’t 
Jebbink in de zeventiger jaren.

v.l.n.r. : Bas de Bruijn, Henk Groenendal, Tiny Luttinkhuis en Tineke Elbrink.

Dash dames werden ooit gesponsord door Sorbo. Geheel rechts Jac. H. de Jong. Heren Dash in vroeger jaren.



Met slechts 1 verloren wedstrijd in 

totaal waren de heren Jan Werner 
Soberink, Rene Vliem, Erik Reindsen, 
Stefan Fleming, Henk Bouwens, Urby 
Duin en Richard Martens ondanks 
enkele blessures, dit seizoen in top-
vorm. Met name de laatste wedstrij-

den werden deze met de volle winst 
van 15 punten strijdlustig behaald. 
Hierdoor promoveren de heren het 
volgend seizoen naar een klasse ho-
ger. Op gepaste wijze werd dit kam-
pioenschap gevierd.

Squash Vorden 2 Kampioen

Vorden - In de door STRADA 
Sports aangeboden shirts zijn de 
“Oudjes” in de C-klasse Euregi-
oSquash kampioen geworden.

Men kan leuke prijsjes winnen en
het is altijd heel gezellig. Ze nodigen
bij deze daarom alle senioren van
Wichmond en Vierakker uit er sa-
men een heel gezellige middag van
te maken om 14.30 uur in het Lud-
gerusgebouw.

Seniorensoos
Wichmond-Vierakker - Woens-
dag 27 april houdt de senioren-
soos een sjoel-/spelmiddag, met 
o.a. ook Rummikub, waarbij men 
kan strijden om de “Regio-sjoel-
cup” van Wichmond/Vierakker.

Eerste speciaalzaak in elektrische tweewielers
The Green Flow 
opent op 22 april

Met de eigentijdse modellen van te-
genwoordig valt iemand zelfs in po-
sitieve zin op. The Green Flow start 
met een assortiment van fietsen en 
bakfietsen van Johnny Loco en Thor-

Bike, scooters van Benda, Shark, King,
Tomos en Moteon en steps van Tante
Paula. Op vrijdag 22 en zaterdag 23
april wordt de opening feestelijk ge-
vierd met spectaculaire aanbiedin-
gen. De koffie staat klaar en er is een
leuke attentie voor de kinderen. 
Voor zakelijk belangstellenden en ge-
nodigden wordt er op donderdag 12
mei aanstaande van 17.00 tot 20.00
uur een speciale opening gehouden.
Wethouder Patricia Withagen van de
gemeente Zutphen zal om ca. 19.00
uur de officiële opening verrichten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.thegreenflow.com

Zutphen - De Steenderense Mar-
tin Das en Zutphense Gerard 
Klunder openen op 22 april aan-
staande The Green Flow, de eerste 
speciaalzaak in Zutphen en om-
geving in elektrische tweewielers 
zoals scooters, fietsen, bakfietsen 
en zelfs steps! Elektrisch rijden 
is erg in opmars omdat het mi-
lieubewust, zuinig, stil en onder-
houdsarm is.

Het thema van de wandelwake is dit 
jaar ‘Waterweg’ waarbij verschillende 
Bijbelverhalen over water, die traditio-
neel gelezen worden in de Paasnacht, 
verbeeld worden. De wandeling gaat 
van kerk tot kerk waar steeds korte 
vieringen worden gehouden. 
Bij de start in Warnsveld staat de 
uittocht ‘door het water heen’ cen-
traal, verderop in de nacht is er o.a. 
aandacht voor ‘levend water’, ‘rei-
nigend water’ en dit wordt alles sa-
menvattend geplaatst in het verhaal 

van Pasen tijdens de vroege ochtend-
uren. Tijdens de tocht in deze nacht
is er een bezemwagen aanwezig. De
Wandelwake start om 22.00 uur in
de Eekschuur (naast de Martinuskerk
te Warnsveld), gaat vervolgens langs
Zutphen (23.30 uur)en Wichmond
(4.00 uur) naar Vorden (7.00 uur)
waar na een viering de wake afge-
sloten wordt met een ontbijt. Dit is
een activiteit voor jongeren waarbij
volwassenen ook welkom zijn. Voor
meer informatie: djw.zw@live.nl

Waterweg door de Paasnacht
Vorden - Voor de derde achtereenvolgende keer wordt er in de regio
in de paasnacht van 23 op 24 april een Wandelwake georganiseerd. Dit
jaar is de start in Warnsveld en wordt na een wandeling via Zutphen en
Wichmond de wake in Vorden afgesloten met een gezamenlijk ontbijt.

APRIL
20. ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink
20. Handwerkmiddag Welfare Rode 
Kruis in de Wehme
21. Bejaardenkring in ‘t Stampertje
21. Klootschietgroep de Vordense pan
23. ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 
70-plussers. Infotel. 55 20 03
24. Paasvuur Kranenburg
25. Opening Heiligenbeeldenmuseum 
Kranenburg
27. ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink
28. Klootschietgroep de Vordense Pan
28. PCOB 14.30 uur ‘t Stampertje Rob 
Schmitz, natuurfotograaf

MEI
4. ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink
4. Handwerkmiddag en Kraamver-
koop Welfare Rode kruis in de Weh-
me
5. Bejaardenkring in ‘t Stampertje
5. Klootschietgroep de Vordense pan
11. ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink
12. Klootschietgroep de Vordense Pan
18. ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink
18. Contactmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
19. Bejaardenkring in ‘t Stampertje
19. Klootschietgroep de Vordense Pan

Agenda Vorden

• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Praktijk Chinese Geneeskunde Vorden

NIEUW IN DE PRAKTIJK

KLASSIEKE ACUPUNCTUUR

Acupunctuur is een behandelmethode die erg effectief is bij stress, 
pijn, overgewicht, psychische  problemen etc. Dunne naaldjes wor-
den op bepaalde plekken (acupunctuurpunten) in het lichaam gezet. 
Hierdoor word een hormoon aangemaakt in de hersenen. Deze acti-
veert weefsel, spieren en allerlei processen in het lichaam. Zo ontstaat  
er een betere doorbloeding  waardoor toevoer van voedingstoffen en 
afvoer van opgehoopte afvalstoffen word gestimuleerd. Dit heeft een 
gunstig effect op allerlei ziektes, klachten. Acupunctuur werkt bij:
* Stress
* Hoofdpijn, spanningshoofdpijn, migraine
* Slaapstoornissen
* Overgangsklachten
* Allergie, eczeem
* Hyperventilatie
* Menstruatieklachten
* Nek en Schouderklachten 
* Spijsverteringsproblemen
* Vermoeidheid, enz

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong,
zodat behandeling grotendeels vergoed wordt 
door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:
 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95
 Tel 0575-556500

Gevraagd:
 

Vakantiemedewerkers
voor de maand Juni

 
Firma Lucassen Boomkwekerij

Oude Zutphenseweg 6a
7251 JX  Vorden

Tel.: 0575 556722
E-mail: info@lucassen-boomkwekerij.nl



Ook dit jaar was er veel belangstel-
ling van verenigingen en stichtingen 
voor het Coöperatiefonds. Er werden 
maar liefst 150 verzoeken voor een 
bijdrage ingediend. Al deze aanvra-
gen zijn in maart zorgvuldig door 
een jury -bestaande uit voornamelijk 
vertegenwoordigers van het lokale le-
denpanel- beoordeeld en getoetst aan 
de criteria. De jury heeft ook de pro-
jecten gekozen die voor stemming op 
de website in aanmerking komen.

STEMMEN VOOR EXTRA BIJDRAGE
Tussen 21 mei en 11 juni kunnen le-
den van Rabobank Graafschap-Noord 
stemmen op hun favoriete project 
via de website van de bank. Hiervoor 
zijn 16 projecten door de jury gese-
lecteerd. Er kan tot 30 procent van 
het toegekende bedrag worden “bij-
verdiend”. Het project met de meeste 
stemmen per regio krijgt aanvulling 
tot 100% van het toegekende bedrag. 
Het project met het op een na meest 
aantal stemmen ontvangt 90% en 
het project met het op twee na meest 
aantal stemmen 80%. De overige der-
tien projecten ontvangen 70 % van 
de gevraagde bijdrage. Eind juni is 
de uitslag van de stemming bekend 
en zullen de aanvragers op de hoogte 
worden gesteld.

TOEGEKENDE PROJECTEN
In het totaal is er aan 53 projecten
een bijdrage toegekend. Een greep
uit de projecten die een bijdrage ont-
vangen:
• Stichting Vrienden van Dierenpark

‘t Goor Brummen; wateroverlast
voor de dieren terugdringen en uit-
breiden dierenpark

• Sociaal Cultureel Werk Gorssel;
ontwikkelen van een skatebaan in
Gorssel

• Stichting Almense IJsbaan; aan-
schaf van een sneeuwblazer

• Historische Vereniging Steenderen,
digitaliseren archief

• Gymnastiekvereniging Brinio Lo-
chem, aanschaf minitrampoline 

• Transition Town Zutphen; een bij-
enlint voor Zutphen

De complete lijst van toegekende
projecten staat op www.rabobank.nl/
graafschap-noord. 

BETER LEEFKLIMAAT
In de regio bruist het van de initiatie-
ven om het economische, sociale en
culturele leven te verbeteren. Om dit
soort projecten te ondersteunen heeft
Rabobank Graafschap-Noord enkele
jaren geleden het Coöperatiefonds in
het leven geroepen. 

De bank stelt een deel van haar winst
beschikbaar in dit fonds en zet dit in
voor een beter leefklimaat. Een keer
per jaar kunnen verenigingen en
stichtingen een aanvraag indienen
voor een financiële bijdrage. 

De belangrijkste voorwaarden zijn
dat een in te dienen project een duur-
zaam karakter moet hebben en de
leefbaarheid moet bevorderen.

Investeert € 128.000,-- in lokale samenleving

Rabobank Graafschap-Noord
De projecten die een bijdrage 
krijgen uit het Coöperatiefonds 
2011 van Rabobank Graafschap-
Noord zijn bekend. In het totaal 
besteedt de bank € 128.000 aan de 
lokale samenleving. Primeur dit 
jaar is dat er 16 projecten zijn die 
naast de toekenning van een vast 
bedrag nog een extra bijdrage 
kunnen verdienen via stemming 
op de website.

Het begon met een plan om een wedstrijd te voetballen 
als herinnering aan hun overleden clubgenoot. “Onder-
tussen is het heel groot,” vertelt Wilma Golstein van de 
herdenkingsorganisatie. “Emiel was keeper en heeft met 
veel jongens en meiden gevoetbald. Ze wilden allemaal 
meedoen met de wedstrijd.” De belangstelling voor deze 
herdenking is groot, veel jongeren gaven al direct aan 
mee te willen voetballen of te komen kijken. “En het is 
ook goed dat het niet vergeten wordt, dat er aan gedacht 
wordt,” gaat Wilma verder. “Het leeft nog heel erg, zeker 
in Wichmond en Baak.” 
Wilma is woordvoerster van de herdenkingsorganisatie. 
Zij had regelmatig contact met Emiel, omdat ze hem, net 
als veel voetbalvrienden, vaak zag bij het voetballen. Zij 
is actief bij voetbalvereniging Socii, zo heeft ze Emiel ook 
nog een jaar getraind. 

Emiel Pardijs was de jongste van een gezin met drie kin-
deren. Hij had genoeg vrienden op de lagere school en 
later door het voetballen. Weer ouder, kwamen ze elkaar 
tegen bij het stappen. Zaterdag 8 mei, voor de wedstrijd 
van de A jeugd van SBC’05, kwamen Emiel en Stefan naar 
de kantine. De frituur stond nog aan, nadat deze was ge-
bruikt voor de mini’s en de F-jes, en de jongens lustten 
voor de wedstrijd nog wel een bamischijf, hun vaste hap 
in de kantine. “Dat is mijn laatste herinnering aan Emiel,” 
aldus Wilma, die op dat moment achter de bar stond. 
“Het was een heel sociaal jong. Als de jongens elkaar tegen 
kwamen gingen ze met elkaar een pilsje drinken of fietsen 
samen naar huis.” 
Zo ook de bewuste zaterdagavond. In stapcafé Le Bou-
levard, een uitgaansgelegenheid in Zutphen, begon het 
voorval met een ruzie. Een jongeman, niet onbekend bij 
justitie, hielp een meisje van 17, met haar woordenwisse-
ling met Emiel. 

Aan het einde van het avondje stappen fietsten Emiel, 
Stefan en nog twee andere jongens die nacht vanuit Zut-
phen via de Den Elterweg richting Baak. Ook rijdt er een 
auto waarin de chauffeur, de eerder genoemde jongeman 
en twee meisjes in zitten. Één van deze meisjes is degene 
waar Emiel eerder die avond een woordenwisseling mee 
heeft gehad. Nadat twee jongens af zijn geslagen zien de 
mensen in de auto hun kans. De chauffeur rijdt Emiel en 
Stefan klem. Daarop volgt een vechtpartij waarbij Emiel 
een harde klap op zijn hoofd krijgt en ten val komt. Ver-
volgens wordt Emiel op zeer brute wijze mishandeld. Te-
gen deze mishandeling door de 80 kilo wegende dader was 
de tengere Emiel niet bestand. Vervolgens lieten ze Emiel 
voor dood op de weg liggen.  Stefan, machteloos, roept de 
net weggefietste jongens terug om te helpen, maar tegen 
de tijd dat zij de dijk weer op zijn, is de auto al weer weg 
gereden. Ook Stefan had toen al een flinke klap van de 
dader tegen zijn gezicht moeten incasseren.  De auto die 
tot stoppen werd gemaand door Stefan schrok, week uit 
en raakte vermoedelijk een fiets. Nadat 112 was gebeld, 
kwam de hulp snel. Emiel werd naar het ziekenhuis in 
Zutphen vervoerd en daarna naar Nijmegen gebracht, 
waar hij uiteindelijk aan het eind van zondagochtend 9 
mei overlijdt aan zijn verwondingen. 

Op woensdag 12 mei werd er een stille tocht gelopen, voor-
afgaand aan zijn afscheid op 14 mei in De Slangenburg in 
Doetinchem. De teamgenoten van Emiel hadden allemaal 
een rood voetbalshirt aan, vele vrienden en anderen lie-
pen mee, alsmede wethouders en de burgemeester van 
Zutphen (Arnold Gerritsen) en Bronckhorst (Henk Aalder-
ink). Een indrukwekkende herdenking op de Den Elter-
weg, waar het zinloze geweld plaatsvond. Recent kwam 

de hele gebeurtenis weer in het nieuws, de rechtbank had 
gesproken. Door de nog jonge leeftijd van de betrokken 
(mede)daders zijn de straffen laag. 

Bijna een jaar na dato, op zaterdag 7 mei, wordt een her-
denkingswedstrijd gespeeld op Sportpark de Lankhorst, 
terrein van S.V. Socii. Twintig rode en twintig witte shirts 
voor de spelers en twintig grijze voor de jeugdleiders die 
Emiel ooit in hun team hebben gehad, worden dan ge-
dragen. Wilma Golstein, Gerrit Weenk, Dubaern Besse-
ling en de jeugdspelers Marco Vreeman, Dirk Wuestman, 
Bram Haggeman en Stefan Weenk vormen samen met 
jeugdsecretaris Eef-Jan Olthof de herdenkingsorganisatie. 
Zij zullen er zorg voor dragen dat het tijdens die avond 
ingezamelde geld, na aftrek van de kosten, een goede be-
stemming zal krijgen. 

Vanaf 17.00 uur is de kantine van S.V. Socii geopend. De 
naar verwachting vele bezoekers zullen rond het voetbal-
veld verdeeld gaan staan. Het programma begint om 18.00 
uur met de opening door de voorzitter Gerrit Hiddink, 
gevolgd door een woordje van burgemeester Aalderink en 
vervolgens zal ook de KNVB nog enkele woorden spreken. 
Het keepershirt van Emiel, wat door zijn voetbalvrienden 
werd ingelijst en in de kantine gehangen, zal worden over-
gedragen aan Dick en Willy Pardijs, de ouders van Emiel. 
Daar zal een herdenkingsshirt voor in de plaats komen. 
Na het onthullen van een stoeptegel tegen zinloos geweld, 
worden groepsfoto’s van de teams gemaakt op de midden-
stip. Na 1 minuut stilte wordt een symbolische wedstrijd 
met twee keer 25 minuten gespeeld onder leiding van de 
Vordense KNVB scheidsrechter Rogier Honig. 

Wilma Golstein is het aanspreekpunt van deze avond. 
Voor informatie kan zij gebeld worden, tel. (0575) 44 14 03.

9 mei 2010 – 7 mei 2011

Herdenkingswedstrijd Emiel Pardijs
Wichmond - Op zaterdag 7 mei 2011 zal er een her-
denkingswedstrijd gespeeld worden voor de vorig 
jaar door zinloos geweld overleden Emiel Pardijs. 
Deze wedstrijd zal worden gespeeld op sportpark 
de Lankhorst; de plek waar Emiel als keeper in de 
jeugd van SBC’05 zijn thuiswedstrijden speelt.

SPETTEREND OVER THE HILL
De succesvolle achtkoppige band 
Over the Hill treedt ‘s middags op. 
Deze ervaren muzikanten uit Vorden 
en omgeving spelen de nummers van 
toen en nu met een energie en een 
inzet waar menig muzikant nog een 
voorbeeld aan kan nemen. Het en-
thousiasme spat er vanaf; een feest 
van herkenning met een hoog mee-
zinggehalte. Van ballad tot rock, van 
easy listening tot uitdagende soul, het 
komt allemaal voorbij. In het reper-

toire zitten zelfs 38 nummers uit de 
huidige top 1000 van Radio 2, waar-
onder covers van The Eagles, De Dijk, 
The Rolling Stones, Caro Emarald, Ilse 
de Lange, Tina Turner en ga zo maar 
door. De bezetting: Marjon Abbink, 
Hans Houwen, Johan Mulder, Marcel 
Bolk, Fons Jansen, Paul Malgo, Theo 
Derksen en Adri van Amelsvoort.

ENERGIEK SGT. FUZZY BOOTS
Sgt. Fuzzy Boots is coverband die 
ook uit acht personen bestaat en ze 
brengen muziek in diverse stijlen als 
funk, soul en jazz. De band is nu een 
jaar bij elkaar en ze hebben al een 
flink repertoire opgebouwd. Humor 
is een van de belangrijke aspecten 
van onze band. Er zit veel energie in, 
zodat je gegarandeerd een spetterend 
optreden kunt verwachten met num-
mer als Bad girls, Blow me away, Sir 
Duke, Dance little sister, Seven nation 

army, Back it up, When your gonna 
learn en Superstition. De band: Niek 
Wiggerman, John Berndsen, Silvia 
Hogeboom, Frank de Haan, Onno 
Eckhart, Ger Nijmijer, Jakko Smit en 
Jaap Hilverda. 

VERNIEUWD INTERCEPTION
De band Interception is ruim tien jaar 
geleden opgericht en sinds die tijd en-
kele malen van samenstelling veran-
derd. Met dit optreden viert de band 
de start van de huidige zevenkoppige 
formatie. Met nummers uit de jaren 
‘70 en ‘80 van onder andere Joe Coc-
ker, Stevie Wonder en de Doobie Bro-
thers, maar ook met actueel werk van 
bijvoorbeeld Anouk en Ilse de Lange 
en Alain Clark wordt elk optreden 
een feestje. Ieders unieke talent geeft 
samen de sound van Interception.

De Slof pakt driedubbel uit op 
Koninginnedag
Eetcafé De Slof in Vorden biedt 
dit jaar maar liefst drie bands op 
30 april. Drie klinkende namen 
zullen zorgen voor een sfeervolle 
Koninginnedag in 2011: Over the 
Hill, Sgt. Fuzzy Boots en Intercep-
tion. Oranjerock bij De Slof be-
gint direct nadat het vogelschie-
ten is afgelopen.

Namens Sparta deden Esmée Be-
rendsen, Merith van der Veen, Demi 
Schutte en Renske Tragter mee. Es-
mée kwam uit in de categorie pupil2 
niveau 11. Zij haalde een 7e plaats. 
Merith kwam uit in de categorie 
jeugd niveau 11. Zij haalde een 21e 
plaats.
Demi kwam uit in de categorie jeugd 

niveau 11. Zij haalde een 15e plaats.
Renske kwam uit in de categorie
jeugd niveau 11. Zij behaalde een 9e
plaats.
De turnsters mogen terugkijken op
een geslaagd seizoen. voor de pun-
tenaantallen en foto’s verwijst men
graag naar de website www.sparta-
vorden.nl

Sparta met 4 turnsters in 
finale 7e divisie

Vorden - Afgelopen zaterdag, 16 april, deed Sparta met 4 turnsters
mee aan de finale van Gelderland Oost. De turnsters hebben zich door
middel van twee voorwedstrijden kunnen plaatsen voor de finale. De
beste turnsters van vier rayons strijden in de finale tegen elkaar.
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Binnen een uur ex-roker!
Zonder ontwenningsverschijnselen

Zonder dik te worden

Zonder slecht humeur

Met levenslange garantie en (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar

www.eraCare.nl
of bel voor meer informatie 024 388 04 57 (24/7 bereikbaar)

Zaterdag 7 mei in “Ons Huis” in Hengelo

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

ZOMERBANDEN 

TEGEN SCHERPE 

PRIJZEN

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Vaatwasser stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Disco “de Zwaan”
Zaterdag 23 april

Gangsta
party

Hotel-Restaurant

Zondag 8 mei – Moederdag
Alle dames die op Moederdag bij ons komen dineren krijgen een

welkomstdrankje en koffie met friandises aangeboden

Zondag 15 mei – Spaans buffet
Spaans buffet, bestaande uit voorgerechtenbuffet (tapa’s),

hoofdgerechtenbuffet en dessertbuffet. Aanvang 16.00 uur.
Prijs inclusief glas sangria Euro 40,-.

Van 1 mei tot 15 september is ons restaurant ook op dinsdag geopend

Autorijschool van der Linden
Ben je 18 jaar geworden ? Dan nu je rijbewijs halen.

Deze zomer waarschijnlijk ook vanaf zestienenhalf.
Kijk voor de voorwaarden op onze site.

Schrijf je nu vast in voor het te laat is.

Den Elterweg 113 7233 SM Vierakker
Tel 0575-441260   Mob. 06-53232840
www.bennievanderlinden.nl  
E-mail: rijschool@bennievanderlinden.nl

Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

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



De kinderen genoten van de acteer-
kunsten van de ouders en leerkrach-
ten. Vanaf eind januari werd er op de 
dinsdagavond geoefend in de Dorps-
school en het resultaat mocht er ze-
ker zijn! De rode draad van het stuk 
was een toverdrankje waarvan je on-
zichtbaar kon worden.. 

Een leuk en komisch stuk in twee 
bedrijven, waarbij het voor de kin-
deren een duidelijk verhaal was, 
gezien alle reacties van de kinderen 
uit de zaal. Na de pauze werden er 
namelijk een aantal “special effects” 
aan het publiek getoond waarbij er 
hard gegild werd door de kinderen. 

De stoel schommelde vanzelf en ook 
verdween er ineens een plant van het 
toneel. Maar zoals altijd liep het al-
lemaal weer goed af.

Natuurlijk is zoiets niet mogelijk 
door hulp van vrijwilligers, maar ook 
toneel Vereniging Veldwijk (voor het 
beschikbaar stellen van het decor) en 
Eduard ten Have van Eduva (voor het 
gratis verzorgen van het geluid) zijn 
hierbij hard nodig.

Genieten van toneelmiddag

Leerlingen en ouders Dorpsschool

Vorden - Op donderdag 7 april hebben de ouders en leerkrachten van 
de Dorpsschool weer de traditionele toneelmiddag gehouden. Dit jaar 
werd het stuk “Florian en het wonderflesje” opgevoerd.

De groep ouders en leerkrachten die het stuk hebben opgevoerd.

Op de foto van links naar rechts: Voor-
zitter vv Vorden W. van Veen, Anita 

van Asselt, Dick van Asselt, R. Visser, 
D. Hulshof, B. Wentink, A. Wagen-

voort, M. Borgonjen, J. Gombert, R. 
Harmsen, R.Pasman, M. Hulleman, 
R. de Vries, D. Wabeke, W. Schouten, 
M. Staring, J.Eggink, F. Zelle, E. Huls-
hof, M. Harings.

Nieuw tenue voor Vorden vijf

Vorden - Warme Bakker van Asselt bood het vijfde elftal van de voet-
balvereniging Vorden nieuwe tenues aan.

Collecte 
Gehandicaptensport
Vorden - In de collecteweek is er 
door de voetbalvereniging Vorden 
in de Kranenburg, Wichmond en 
Vorden voor de Gehandicapten-

sport, een bedrag van 2371,04
euro opgehaald. 

Alle collectanten: hartelijk dank.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu 
gekozen wordt voor een demonstratie 
van de SimTouch heeft alles te maken 
met de voordelen van dit systeem. De 
SimTouch is een eenvoudig te be-
dienen computer die werkt met een 
(full HD) aanraakscherm. Vooral voor 
mensen die nog nooit met een com-
puter hebben gewerkt is het intuïtief 
om het beeldscherm aan te raken. 
SimPC heeft gezorgd voor eenvou-

dige bediening middels grote knop-
pen. Het is vrijwel onmogelijk om
iets verkeerd te doen want alles wijst
zichzelf. De SimTouch is helemaal
aangepast op de onervaren compute-
raar. Zo is er een functie die e-mails
kan voorlezen en is het heel eenvou-
dig om een videobericht te versturen
naar bijvoorbeeld de (klein)kinderen.
Op deze manier helpt de SimTouch
om mensen uit een digitaal isolement
te halen. Dankzij een service abonne-
ment hoeft de gebruiker niet meer
om te kijken naar onderhoud, bevei-
liging of het maken van kopieën. Hij
heeft gewoon een computer die het
altijd doet, zonder ‘toeters en bellen’.
De SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide
assortiment comfortartikelen van de
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op dinsdag 26 april bin-
nen lopen bij het Sensire Servicehuis
aan de Dorpsstraat 7 in Vorden om
kennis te maken met de SimTouch.
Aanmelden is niet nodig. Geïnteres-
seerden kunnen de mogelijkheden
van deze gemakkelijke computer
bekijken of zelf achter de SimTouch
plaatsnemen om te ervaren hoe een-
voudig het is. Er zijn experts aanwe-
zig die alle vragen kunnen beant-
woorden.

Demonstratie gebruiksvriendelijke computer aanraakscherm

Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 26 april 
vindt er in het Servicehuis in 
Vorden een demonstratiedag van 
computers plaats. Het zijn niet 
zomaar computers, maar zoge-
noemde SimTouch computers. 
Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aan-
raak-scherm, zeer geschikt voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
de voordelen van een computer, 
maar opziet tegen installatie, on-
derhoud en het risico van virus-
sen. De thuiszorgwinkels laten 
op 26 april zien dat dankzij de 
vooraf geïnstalleerde program-
ma’s en een service abonnement 
het gebruik van de SimTouch vol-
ledig zorgenvrij is.

Met name voor de leerlingen van 
groep 3. Voor hen is het de eerste 
keer dat zij deelnemen aan de jaren-
lange traditie van het bezoeken van 
de bewoners van ‘De Wheme’ met 
een mooi versierde palmpaasstok. De 
leerlingen van groep 4 en 5 weten al 
van voorgaande jaren, dat deze palm-
paasoptocht naar ‘De Wheme’ een 
leuk uitje is.
Om 09.45 uur vertrekken de leerlin-
gen vanaf school in een fleurige op-
tocht naar de Nieuwstad. Onderweg 
trekken zij uiteraard veel bekijks. 
Bij ‘De Wheme’ aangekomen, gaan 
de kinderen al zingend naar binnen. 
Na een klein woordje van meester Ge-
rard aan de bewoners, worden er en-
kele liedjes door de kinderen gezon-
gen die bij de komende paasviering 
op school horen. Ook zeggen zij een 
versje op. Naast de liedjes en het vers-

je, hebben de kinderen nog een ver-
rassing voor de bewoners. Op school
hebben zij voor alle aanwezigen een
mooi paasbakje gemaakt, voorzien
van wat stro en er een paar heerlijke
paaseitjes ingedaan. Als dank voor
hun mooie optreden en de lekkere
verrassing, kregen de kinderen nog
wat te drinken en te snoepen.
Wederom een zeer geslaagde och-
tend waar de kinderen, begeleidende
leerkrachten en ouders én uiteraard
de bewoners van ‘De Wheme’ volop
van hebben genoten en waarbij de af-
spraak al is gemaakt om volgend jaar
terug te komen! Bent u benieuwd
naar foto’s van dit bezoek? 
Op www.devordering.nl staan naast
deze foto’s ook vele andere foto’s van
verschillende activiteiten en kunt u
tevens diverse wetenswaardigheden
lezen over de school.

Leerlingen ‘De Vordering’ 
brengen paasgevoel bij ‘De Wheme’

Vorden - Woensdagochtend 13 april jl. De laatste verrichtingen wor-
den nog even aangebracht. Versieringen, wat lekkers, broodhaantje
erop en … de palmpaasstok is klaar!  Op het schoolplein van basis-
school ‘De Vordering’ zijn opgewonden stemmen te horen. Want, hoe
leuk het ook is … een beetje spannend is het toch wel!

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



Met vijf verenigingen zwemmen er 
ruim honderd zwemmers aan deze 
Meet mee.  Bijzonder aan deze wed-
strijd is dat medailles niet gewonnen 
hoeven worden door de zwemmers 
met de snelste tijd, het gaat er juist 
om de eigen tijd ( PR) zo veel moge-
lijk te verbeteren.  Zwemmers be-
palen voor een groot deel zelf hun 
zwemprogramma op deze wedstrijd 
en wegen zelf af of ze een flinke PR 
willen gaan zwemmen of misschien 
toch een kleinere verbering die dan 
juist een limiet of plaatsing voor een 
Gelders of Nederlands kampioen-
schap op levert. De laatste Junioren 

Meet wordt altijd feestelijk afgesloten 
met feest, eten en drinken. Terwijl de 
eindstanden werden uitgerekend kon 
de jeugd zich uitstekend uitleven tij-
dens de waterdisco. Fantastisch dat 
de afsluitende Meet weer bij LIVO uit 
Lichtenvoorde heeft kunnen plaats-
vinden. Het gezellige bad leent zich 
hier prima voor, de soep en de brood-
jes waren heerlijk. De organisatie 
van de Junioren Meet ligt verder bij 
de Berkelduikers, hierbij gesponsord 
door Univé uit Lochem. 

Zowel per wedstrijd als voor de totale 
Meet zijn er medailles uitgereikt:

Prijzen waren bij de Berkelduikers
voor de Dames: Marieke ten Have (
goud en Zilver)), Laura Achtereekte (
zilver), Alissa Onstenk ( brons), Adin-
de Korree ( brons en goud)), Femke
Kool ( goud en brons) en Romay V
Splunteren ( zilver), Carmen Seesing
( goud), Gerdien Robbertsen ( brons),
Britt Stegeman ( zilver), Anniek Wel-
mer ( brons)
Heren: Rick Wassink ( brons), Daan
Nijland ( brons), Thomas Achtereekte
( goud en brons), Emiel v Bezooijen (
twee keer zilver), Niels Tjoonk ( brons
en goud), Irjan Brummelman (brons),
Bouwe Ackema ( goud en brons).
Voor de verenigingen ging het goud
naar Aquapoldro uit Apeldoorn, zil-
ver voor LIVO uit Lichtenvoorde,
brons voor de Ijsselmeeuwen uit Zut-
phen. Berkelduikers werden vierde
en ZVV uit Doesburg, vijfde.

Berkelduikers vierde op Junioren 
Meet

Lochem - Zaterdag 16 april is het vierde en afsluitende deel van de 
Junioren Meet gezwommen. De wedstrijden reeks is bedoeld voor Ju-
nioren selecties (vanaf 12 jaar) van verschillende niveaus uit de regio. 
Het idee erachter is dat de verschillende zwemgroepen elkaar zo beter 
leren kennen.

De winkel is een initiatief van Hannie Gotink en Heidi
Gosselink. De dames brengen in de winkel een collectie
dameskleding, lingerie, mode-accessoires (tassen, shawls,
riemen, sieraden, schoenen en laarzen) .

Opening LBC by H&H

Vorden - Afgelopen zaterdag werd aan de Burgemees-
ter Galleestraat de winkel LBC by H&H geopend.

De Kranenburgers begonnen matig 
aan de wedstrijd. Veel duels werden 
verloren en er werd ongeveer con-
stant de lange bal gehanteerd hopend 
dat de voorhoede er iets van kon ma-
ken. Nu was de lange bal hanteren op 
dit hobbelige veld, met zandvlaktes 
of anders wel veel te lang gras mis-
schien wel de beste tactiek. Ratti had 
echter de grootste moeite om er ge-
vaarlijk door te worden. Beide ploe-
gen werden vooral gevaarlijk door de 
vele vrije trappen en corners die voor 
de goal werden gepompt. EGVV ging 
het best met haar kansen om want na 
een half uur spelen kon men geheel 
vrij voor de goal een corner binnen-
tikken. Met het lichte veldoverwicht 
dat EGVV in de eerste helft had was 
dit een terechte stand waarmee de 
thee werd opgezocht. 
De tweede helft was het Ratti dat 
meer en meer druk begon te zetten 
op de verdediging van EGVV. Er werd 
meer de combinatie gezocht om zo 
de gelijkmaker aan te laten tekenen. 
Ondanks het lichte veldoverwicht van 
de Kranenburgers was het EGVV die 
de score verdubbelde via een vlotte 
counter. Bij het doelpunt raakte Ratti 
doelman Wouter Gudde geblesseerd 
en kon niet verder. Fabian Dijkman 
keepte de wedstrijd uit voor de Rat-
tianen en deed dit foutloos. Na de 2-0 
gaf Ratti de moed niet op en bleef 
knokken voor de aansluitingstreffer. 
Met de ingevallen Niek Nijenhuis kon 
de ploeg voor wat meer gevaar voor-
in zorgen. Het was dan ook Niek die 
met een afgemeten voorzet Gijs Klein 
Heerenbrink bereikte welke 20 minu-
ten voor tijd de 2-1 binnenknikte. Met 
deze treffer kwam er weer hoop bij 
de spelers van Ratti en men ging dan 
ook opzoek naar de gelijkmaker waar 
EGVV zich voornamelijk bezig hield 
met verdedigen. 10 minuten voor tijd 
kon Gijs Klein Heerenbrink opnieuw 
uithalen op de goal van EGVV. Zijn 
eerste inzet werd nog geblokt maar 
op het tweede schot had iedereen het 
nakijken wat de stand op 2-2 bracht. 
Zowel Ratti als EGVV kwamen in het 
restant van de wedstrijd niet meer tot 
scoren waardoor beide ploegen één 
punt overhielden aan deze ontmoe-
ting. Ondanks het matige begin heeft 
Ratti veerkracht getoond en terecht 
een gelijkspel afgedwongen. Komend 

paasweekend zal de ploeg twee wed-
strijden tegen Noordijk spelen. Eerst 
zaterdag in eigen huis en daarna 
maandag de uitwedstrijd. Tegen de 
rode lantaarndrager uit de 6e klasse 
B wordt het tijd om weer eens drie 
punten te pakken. 

UITSLAGEN
14 apr 18:45 Ratti 2 Pax 6 3-10
16 apr 11:30 Ratti E2 Doetinchem E2 
2-7
16 apr 10:00 Ratti E1 Eefde SP E2 6-1
16 apr 09:30 Ratti D1 Doetinchem D3 
niet gespeeld 
16 apr 14:30 Ratti 2 (zat) AZSV 11 (zat) 
1-1
17 apr 10:00 Ratti 3 (zon) Vorden 6 
(zon) 2-7
17 apr 10:00 Ratti 2 (zon) Hector 4 
(zon) 3-1

Uitwedstrijden Ratti
Datum Tijd Thuis Uit 
14 apr 18:30 SVBV 1 (zon) Ratti 1 
(zon) 5-0
16 apr 14:00 Lochuizen B1G Ratti 
B1GD 4-2
16 apr 09:30 SBC ‘05 F3 Ratti F1 2-10
17 apr 14:00 EGVV 1 (zon) Ratti 1 
(zon) 2-2
17 apr 10:00 Loenermark 6 (zon) Ratti 
4 (zon) 10-0
17 apr 12:30 Vosseveld DA1 (zon) 
Ratti DA2 
 
PROGRAMMA:
23 apr 18:00 Rekken DA1 (zon) Ratti 
DA1 (zon) 46367
23 apr 09:00 Halle E2 Ratti E2 
152028
23 apr 08:30 HC ‘03 F4 Ratti F1 
139365
25 apr 14:00 Noordijk 1 (zon) Ratti 1 
(zon) 5543
01 mei 12:00 Witkampers 5 (zon) Rat-
ti 2 (zon) 43924
01 mei 10:00 Socii 4 (zon) Ratti 4 (zon) 
43452
01 mei 14:00 Reunie DA1 (zon) Ratti 
DA1 (zon) 47094
01 mei 09:30 DEO DA1 (zon) Ratti 
DA2 (zon) 47098
23 apr 09:30 Ratti D1 SBC ‘05 D1G 
161801
23 apr 17:00 Ratti 2 (zon) Longa ‘30 9 
(zon) 34997
23 apr 14:30 Ratti 2 (zat) VVG ‘25 2 
(zat) 57895
23 apr 18:00 Ratti 1 (zon) Noordijk 1 
(zon) 7617
25 apr 10:00 Ratti 4 (zon) Loenermark 
6 (zon) 34302
25 apr 14:30 Ratti 2 DZC ‘68 10 
169746
01 mei 10:00 Ratti 3 (zon) Klein Doch-
teren 3G (zon) 43938
01 mei 14:00 Ratti 1 (zon) SVV ‘91 1 
(zon) 5150

Ratti en EGVV in 
evenwicht
Kranenburg - Op een veld waar 
menig boer zijn koeien nog vanaf 
zou halen werd afgelopen zondag-
middag de wedstrijd tegen EGVV 
afgewerkt. Het hoofdveld van de 
gastheren uit Gelselaar was nog 
steeds niet speelklaar waardoor 
er moest worden uitgeweken 
naar het trainingsveld.

Het Kwaliteit Bewakingsbureau Levens-
middelen (KBBL Inspectie bv) te Wijhe 
testte en beoordeelde naast de hierbo-
ven genoemde aspecten van de hygiëne, 
onder meer de volgende producten op 
bacteriologische gesteldheid:
Rundvlees 10
Varkensvlees 10 
Rundergehakt 10
Kipfilet 10
Grillworst 10

HACCP
Keurslager Vlogman werkt volgens 
de vernieuwde Hygiënecode voor het 
Slagersbedrijf. HACCP processen die 
gecontroleerd worden hebben betrek-
king op de inkoop, opslag, bereiding 
en presentatie. Ook is er gelet op de 
gevaren van kruisbesmetting. 

WAARBORGEN
Het hygiëneonderzoek werd uitge-
voerd in opdracht van de Keursla-
gerorganisatie, de Vereniging van 
Keurslagers. Alle 555 in Nederland 
gevestigde Keurslagers worden jaar-
lijks meerderen malen gekeurd. 

De hygiënekeuring vormt daarvan 
één onderdeel. Samen met de resul-
taten van de formulekeuring wordt 
bepaald of Keurslager Vlogman zich 
weer een jaar lang ‘Keurslager’ mag 
noemen. Door de jaarlijkse keurin-
gen kan de kwaliteit en betrouwbaar-
heid van de Keurslagers gewaarborgd 
worden. 

BESTE FOODSPECIAALZAAK
In 2009 en 2010 zijn de Keurslagers 
uitgeroepen tot Beste Foodspeciaal-
zaak van het land. De Retail Jaar-
prijsorganisatie voert jaarlijks een 
zeer groot publieksonderzoek uit. 
Consumenten kunnen dan stemmen 
op hun favoriete winkelketen. De 
Keurslager behaalde beide jaren hoge 
cijfers op de onderdelen assortiment, 
deskundig personeel, service en ver-
nieuwing. Kijk voor meer info http://
www.keurslager.nl/keurslagerinfo

Hygiëne bij Keurslager 
Vlogman uitstekend
Vorden - Keurslager Vlogman ont-
ving onlangs een oorkonde voor de 
uitstekende hygiëne in zijn bedrijf. 
Een onafhankelijk kwaliteitsbewa-
kingbureau toetste bij Keurslager 
Vlogman de hygiëne, versheid en 
productiewijze. Op alle punten 
was de score uitstekend, daarom 
ontving Keurslagerij Vlogman een 
Oorkonde Hygiëne.
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Colofon en Contact VVV Bronckhorst

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Tel.nr.: (0575) 55 32 22

Fax: (0575) 55 22 76

Internet: www.vvvbronckhorst.nl

E-mail: info vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst

Serviceshop Vorden

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 09.30 uur-17.00 uur

Zaterdag 10.00 uur-15.00 uur

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn

Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Albert Heijn.

Agentschap Zelhem - Super de Boer

Bergstraat 1, 7021 XG Zelhem

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Super de Boer.

VVV Folderpost Bronkhorst ‘de Olde Schure’

Onderstraat 12, Bronkhorst

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker

Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Geschenkenhuis Beuseker.

VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt

Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Spar.

Kunst10daagse 
Bronckhorst 2011
Op maar liefst 41 locaties in de 
gemeente Bronckhorst is gedurende de 
Kunst10daagse Bronckhorst van 27 mei 
t/m 5 juni 2011 kunst te zien en cultuur te 
beleven. Kunst in een grote verscheiden-
heid, van sieraad tot schilderĳ, van kera-
miek tot beeldhouwwerk, van abstract 
tot figuratief. Speciale routes door de 
prachtige Bronckhorster natuur voeren 
u van kunstwerk naar kunstwerk, van 
evenement als film, theater of muziek 
naar workshop en van terras naar terras. 
De routes in dit boekje leiden u er langs, 
maar u kunt natuurlĳk ook aanwaaien bĳ 
een selectie van uw keuze. In ‘de Bleĳke’ 
in Hengelo (Gld.) is een interessante over-
zichtstentoonstelling te zien van alle 
deelnemende kunstenaars. Zo krĳgt u een 
goed beeld van alle deelnemende kunste-
naars. 

Het boekje met de kunstroutes en pro-
gramma is gratis verkrĳgbaar bĳ VVV 
Bronckhorst.
Meer informatie is ook te vinden op
www.kunst10daagsebronckhorst.nl 

Toeristisch Platform Drempt, 
Hummelo en Keppel
Overal is het voorjaar uitbundig losgebarsten en is te zien hoe dit 
fietsers en wandelaars naar buiten lokt. Ook het Toeristisch Platform 
DHK manifesteert zich al even uitnodigend. Onlangs gebeurde dit met 
de nieuwe uitgave van AchterOmmetjes, het handzame boekje vol tips 
om, op veelal actieve wĳze, nader te kunnen kennismaken met de drie 
dorpen Drempt, Hummelo en Keppel. Overduidelĳk is dat er veel te 
zien en te doen is in dit vooruitgeschoven stukje Achterhoek!

Op zondag 8 mei wordt het nieuwe toeristenseizoen op feestelĳke 
wĳze geopend tĳdens de open dag bĳ Ars Longa in Achter-Drempt, 
waar u van 13.00-17.00 uur welkom bent. De entree is gratis.
De grondig gerenoveerde tuin en het Marokkaanse terras van Ars 
Longa zĳn op zich al een bezoek waard, maar deze middag kunt u 
ook uitgebreid kennismaken met alle activiteiten van de toeristi-
sche ondernemers in de regio die zich hebben georganiseerd in het 
Toeristisch Platform DHK. 
Op het programma staan:

Marokkaanse terras 

galerieroute 

‘t Ander uit Laag-Keppel 

dit jaar in de Ars Longa-tuin hun werk exposeren

De ondernemers van het Toeristisch Platform DHK, zoals de eige-

informeren u op deze Open Dag graag over de vele mogelĳkheden 
die zĳ u in ons gebied te bieden hebben.
En mocht u het nieuwe AchterOmmetjes nog niet in uw bezit heb-
ben, dan kunt u hier een exemplaar meenemen.
Ars Longa vindt u aan de Zomerweg 27, 6996 DP Drempt (tel. 
0313-48 44 40).

Om alvast te noteren:
21 april  Opening 12e editie Kunstwandelroute op het landgoed 

Enghuizen in Hummelo
24 april  Paasvuur met livemuziek, terrein aan de Groeneweg in  

Hummelo, 19.30 uur
25 april  Openluchtzwembad het Hessenbad in Hoog-Keppel gaat 

weer open, 10.00 uur 
30 april Koninginnedagviering in alle dorpen. Ook op Ĳsselstrand 

in Doesburg diverse Koninginnedagactiviteiten, aanvang 
10.00 uur

22 mei Kunstmarkt, als onderdeel van de Kunstwandelroute, op 

uur
27 mei Start Kunst10Daagse 2011. Kunst- en cultuurroute tot 

en met 5 juni, o.a. langs de deelnemende galerieën in 
Drempt, Hummelo en Keppel 

29 mei Grote Zomermarkt rond het Dorpshuis in Voor-Drempt, 
aanvang 10.00 uur

2 juni Antiek-, Curiosa- en Rommelmarkt HC’03 in Hoog-Keppel, 
9.00-16.00 uur

12 juni Keppelrun in Hoog-Keppel, start vanaf 10.30 uur
19 juni Zomercultuur Laag-Keppel in de Dorpsstraat met muziek, 

kunst en kinderactiviteiten, 12.00-18.00 uur

Evenementen in Hengelo e.o.
23 en 25 april:
Schaapscheerderfeest bĳ Kinderboerderĳ Feltsigt. (Bekveldseweg 
5, Bekveld gem. Bronckhorst) Vele stands, demonstraties en kin-

1 mei:
Autocross Keĳenborg. (Locatie Akkermanstraat) 

27 mei t/m 5 juni:
Kunsttiendaagse dagelĳks van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

2 juni:
Broodlevering bĳ de boerderĳ de Muldersfluite aan de 
Zelhemseweg. Aanvang: 13.00 uur. 

2 juni:
Hemelvaartsontbĳt en fietstocht bĳ kinderboerderĳ Feltsigt. 

11 juni:
Rommelmarkt Chr. Muziekver. Crescendo. Locatie: Parkeerplaats 
sporthal de Kamp, Sarinkkamp, Hengelo Gld. Aanvang: 11.00 uur 
tot 14.00 uur. 

Evenementenkalender 2011
Zelhem
De Evenementenkalender 2011 voor Zelhem is klaar!
De editie 2010 was een groot succes en daarom heeft het 
Toeristisch Platform Zelhem van VVV Bronckhorst ook dit jaar 
weer het initiatief genomen om een kalender te realiseren. Dankzĳ 
de financiële medewerking van vele sponsoren is ook dit jaar de 
kalender gratis verkrĳgbaar. U kunt de Evenementenkalender 
ophalen bĳ het agentschap van de VVV Bronckhorst in Zelhem, 
gevestigd in Super de Boer Hollak. Ook kunt u de kalender meene-
men bĳ de sponsoren. U komt de kalender vast vaak tegen!
Het Toeristisch Platform Zelhem wenst iedereen alvast veel ple-
zier als u een van de activiteiten bezoekt.
Nu de kalender gereed is wil het niet zeggen dat het Toeristisch 
Platform niets meer te doen heeft. Integendeel, het blĳft actief! 
Zo is het Platform namens VVV Bronckhorst op Hemelvaartsdag 
aanwezig op de traditionele broodweging bĳ de Muldersfluite.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u altĳd contact 
opnemen via e-mail: vvvzelhem@hetnet.nl, of laat u een berichtje 
achter bĳ VVV Bronckhorst 
tel.nr. (0575) 55 32 22.

Het Toeristisch Platform wenst u een gezellig en actief voorjaar 
toe!

Wordt vrienden,
of volg

VVV Bronckhorst!

Hyves:
vvvbronckhorst.

hyves.nl

Twitter:
twitter.com/

vvvbronckhorst



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 16, 19 april 2011

Wie aan of in de directe omgeving 
van een zandweg woont, weet dat de 
staat van deze wegen erg afhankelijk 
is van de weersomstandigheden. In 
de herfst en winter kan er regelmatig 
overlast zijn door regen- en sneeuw-
val. Bij droogte in combinatie met 
wind en verkeer, en een te hoge 
snelheid, is er overlast van stof. In 
Bronckhorst zijn verschillende zand-
wegen. Wij zijn ons bewust van deze 
problemen en onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de overlast 
te verminderen. Wel met als uit-
gangspunt dat een zandweg, een 
zandweg blijft. Wij willen dit land-
schappelijke element en de uitstra-
ling die het heeft behouden. Oplos-
singen zoals semiverharden of zelfs 
geheel verharden zijn daarom niet 
aan de orde.

Zeer grofzand
Afgelopen najaar hebben wij een 
proef gedaan met zeer grofzand op 
zandwegen (o.a. op een deel van de 
Wisselinkweg in Zelhem). Dit natuur-
lijke materiaal komt vrij bij de bewer-

king van grind. Door de vorm heeft 
het materiaal een grote zogenaamde 
haakweerstand. In natte perioden 
ontstaat daardoor een stabielere 
zandweg en in droge periodes is er 
minder stof. We brengen een laag 

zeer grofzand aan, die we vermengen 
met de bestaande zandweg. Het blijft 
een zandweg en er kan hinder blijven 
in de vorm van modder en stof, maar 
het neemt af. De eerste resultaten 
zijn positief en zijn voor ons aanlei-

ding de proef nu uit te breiden. 
Een mogelijk nadelig gevolg kan zijn 
dat meerdere weggebruikers van de 
zandwegen gebruik gaan maken en 
zij hogere snelheden rijden. Maar dat 
gaan we meten tijdens deze proef.

Proefperiode
Bewoners van o.a. (delen van) de 
Joostinkweg en Zomervreugdweg in 
Vorden, Oude Ruurloseweg, Stadse-
dijk, Kolkstuikweg en Wisselinkweg 
in Zelhem, Weeversplasweg en Oos-
terinkdijk in Hengelo en de Pluimers-
dijk in Halle waar we de proefvakken 
gaan aanleggen, hebben we onlangs 
per brief over het plan geïnformeerd. 
Wij hebben voor deze wegen geko-
zen, omdat hier alle eerder genoem-
de soorten overlast voor komen. 
De aanleg van de proefvakken in 
combinatie met het onderhoud van 
de zandwegen ronden we deze week 
af, waarna de proef officieel start. 
De proef duurt een jaar, zodat alle 
seizoenen goed in beeld komen. 
Daarna volgt de evaluatie in overleg 
met aanwonenden.

Proef grofzand op aantal zandwegen in gemeente
Om overlast van stof en regen te verminderen, terwijl landelijke 
uitstraling behouden blijft

B en w besloten vorige week in prin-
cipe in te stemmen met het realise-
ren van de langparkeervoorziening 
aan De Bleek in Vorden en de voor-
bereidende werkzaamheden (plan-
vorming) te starten. De benodigde 
gronden voor de parkeervoorziening 
zijn inmiddels verworven. Op de loca-
tie moet plek voor circa 85 parkeer-
plaatsen komen. In het masterplan 
Vorden Centrum is de aanleg van de-

Langparkeervoorziening aan De Bleek 
in Vorden

Vorige week bezochten Commissa-
ris van de Koningin van Gelderland, 
de heer Cornielje, en gedeputeerde 
mevrouw Van der Kolk onze ge-
meente. Ze bekeken de wijze van 
werken in ons nieuwe gemeente-
huis, de toegepaste duurzaamheids-
technieken in het gebouw en maak-
ten met het college van b en w een 
rit langs verschillende nieuwe land-
goederen in Bronckhorst, een mooie 
vorm van plattelandsontwikkeling.

ze parkeervoorziening een belangrijk 
onderdeel. Het voorlopig ontwerp is 
al bij het vaststellen van het master-
plan bekend gemaakt en wordt nu 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Informeren
Het is de bedoeling dit najaar met de 
werkzaamheden aan De Bleek te be-
ginnen. Tijdens de komende periode 
van verdere planvorming worden 
omwonenden vanzelfsprekend 
geïnformeerd en we stemmen de 
inrichting ook af met het Waterschap. 
Bij de werkzaamheden hoort ook 
verbreding van de weg De Bleek. 
Het parkeerterrein moet klaar zijn, 
alvorens met de geplande werk-
zaamheden in het centrumgebied 
kan worden begonnen. Goede beweg-
wijzering is een onderdeel van de 
totale ingrepen in het centrum van 
Vorden.

Milieuparkje 
Het milieuparkje dat nu nog (deels) 
achter de supermarkt staat is te 
klein. De gemeente kijkt of een nieuwe 
plek voor het milieuparkje kan wor-
den gevonden op het parkeerterrein. 

Provinciaal bezoek

Rectificatie zwembadpagina vorige week: 

Kruijffbad viert 40-jarig bestaan!
Per abuis vermeldden wij vorige 
week op de speciale zwembadpagina 
dat het Hummelose Hessenbad dit 
jaar 40 jaar bestaat en daarvoor 
verschillende activiteiten organi-
seert. Dit klopt echter niet. Het Bur-
gemeester Kruijffbad in Steenderen 
bestaat dit jaar 40 jaar. 

Een prachtig jubileum dat ze dit 
seizoen met allerhande feestelijke 
activiteiten vieren. O.a. moonlight 
zwemmen, discozwemmen, storm-
baan, kleutermiddag met clown en 
buikschuiven! Vraag bij het zwem-
bad om meer informatie en data. 
Alvast veel (zwem)plezier! 



Raadsvergadering 
28 april 2011
Op 28 april a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 19.30 uur vanwege 
het afscheid van de dames Rita Lub-
bers-Buitink (raadslid VVD) en Marja 
Hartman-Oostelink (fractievoorzitter 
VVD). De heer Bert Brandenbarg volgt 
mevrouw Hartman op als fractie-
voorzitter. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:
• Nota bovenwijkse voorzieningen 
 B en w vragen de raad deze nota 

vast te stellen. Hierin staat op welke 
wijze we als gemeente kosten 

doorberekenen aan initiatief-      
nemers bij bestemmingsplan-

 wijzigingen. De inkomsten worden 
 gebruikt voor het realiseren van 

bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn 
voorzieningen van algemeen nut, 
bijvoorbeeld de aanleg van (rond)
wegen, openbaar groen etc.  

• Bestemmingsplan ‘Hengelo, 
Molenenk 4’

 De raad wordt gevraagd een aantal 
besluiten te nemen. O.a. t.a.v. 

 binnengekomen zienswijzen en 
verder het plan gewijzigd vast te 
stellen en een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven. Het be-
stemmingsplan heeft als doel een 
uitbreiding van Staja mogelijk te 
maken op de Molenenk 

• Bestemmingsplan ‘Eekstraat 5, 
11 en 13, Steenderen’

 B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te 
stellen. Het gaat om een bestem-
mingsruil (bij 11 en 13 van agra-
risch naar wonen en bij 5 van 

 wonen naar agrarisch/melkvee-
bedrijf) 

• Verzoek herziening 
‘Bestemmingsplan 12, Toldijk’

 De raad wordt gevraagd geen 
 medewerking te verlenen aan het 

verzoek de tijdelijke woningbe-
stemming voor een bijgebouw op 
het perceel permanent te maken

• Winkeltijdenverordening 
 

B en w vragen de raad de nieuwe 
winkeltijdenverordening vast te 
stellen. Hierin is de wijziging opge-
nomen dat in onze gemeente maxi-

maal twee supermarkten weke-
lijks op de zondag van 16.00 tot 
20.00 uur open mogen zijn. Voor 
een eerlijke verdeling hebben we 
samen met lokale ondernemers 
selectiecriteria opgesteld 

• Verordening Auditcommissie
• Reglement van orde raads-
 vergaderingen 
• Verordening op de raadscommis-

sies 2011 

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die op de agenda
staan verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl.

Spreekrecht tijdens raadsvergade-
ringen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2.  agendapunten aangaande pro-

jectbesluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in 
een raadscommissie zijn behan-
deld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.  de ingekomen stukken en presen-

taties

b. een bezwaar in de zin van hoofd-
stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het ad-
vies van een adviescommissie 

 bezwaarschriften ex artikel 7:13 
van de Algemene wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d. een klacht zoals bedoeld in 
 hoofdstuk 9 van de Algemene wet 

bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het 
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur 
voor aanvang van de vergadering, 
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer 
per se naar het gemeentehuis.

Uit de raad

De gemeente heeft een subsidie-
beleid op basis waarvan diverse 
organisaties jaarlijks recht hebben 
op subsidie. Bijvoorbeeld sport-
verenigingen, muziekverenigingen 
en ouderenorganisaties kunnen een 
bijdrage van de gemeente krijgen. 
Om voor zo’n waarderingsubsidie 
in aanmerking te komen, moeten 
organisaties vóór 1 mei voorafgaand 
aan het jaar waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd, een aanvraag-
formulier indienen bij de gemeente. 
Dit betekent dat uw ‘Aanvraag sub-
sidie 2012’, vóór 1 mei 2011 inge-
diend moet zijn bij de gemeente.

U vindt het subsidiebeleid en de 
-verordening van de gemeente 
op www.bronckhorst.nl (onder 
Infobalie → Zorg en welzijn → 
Subsidiebeleid). Hier kunt u bekijken 
of uw organisatie recht heeft op 
subsidie. Het beleid is ook in te zien 
bij de publieksbalie in het gemeente-
huis. De beleidsstukken zijn daar te-
gen betaling verkrijgbaar.

Subsidie 2012 aanvragen
Het aanvraagformulier om subsidie 
aan te vragen is te downloaden via 
de website en verkrijgbaar bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. Het 
originele formulier moet u terugstu-
ren naar de gemeente. Aanvragen 
per e-mail kunnen wij helaas niet in 
behandeling nemen. Na ontvangst 
van uw aanvraagformulier ontvangt 
u van de gemeente een ontvangstbe-
vestiging. Informatie over het invul-
len van de aanvraag vindt u op het 
aanvraagformulier zelf.

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op 
31 december 2011.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei 
2011 binnenkomen, geldt een kor-
ting op de subsidie. Hoe later de 
aanvraag binnenkomt, hoe groter 
het kortingspercentage is dat wordt 
toegepast. Als de aanvraag meer 

dan vijf weken te laat is, kunnen 
wij deze niet meer in behandeling 
nemen en ontvangt u geen subsidie. 
U kunt de volledige kortingsregeling 
vinden in de subsidieverordening 
Bronckhorst (artikel 12 lid 2).

Bekendmaking subsidieplafonds
Bij de berekening van de subsidie-
bedragen maken wij gebruik van 
subsidieplafonds. Deze plafonds 
worden bepaald na het vaststellen 
van de gemeentelijke begroting in 
de gemeenteraad in november 2011. 
De subsidieplafonds worden dan 
ook bekend gemaakt op de website 
van de gemeente en op deze 
gemeentepagina’s.  

Financiële situatie gemeente
De komende jaren heeft de gemeente 
te maken met lagere inkomsten via 
het gemeentefonds en de bouw-
leges. De kosten gaan met name op 
het gebied van de sociale uitkerin-
gen naar verwachting toenemen. 
Dit betekent dat wij de komende 
jaren moeten bezuinigen om te 
komen tot een sluitende begroting. 
Op voorhand worden geen bezuini-
gingsmaatregelen uitgesloten, 
waardoor dit ook gevolgen kan 
hebben voor de hoogte van de 
subsidie aan uw organisatie. 

Wij raden u aan zich voor te berei-
den op een dergelijke situatie en 
zo mogelijk andere inkomsten-
bronnen te onderzoeken. 

Vraag uw subsidie aan voor 1 mei a.s.!

Mede dankzij het mooie weer vorderen de werkzaamheden in het centrum 
van Hengelo goed. Het eerste deel van de Spalstraat is inmiddels al herstraat, 
waarbij de goot uit het midden van de straat is verwijderd. In goed overleg 
met de ondernemers is besloten om het tweede deel van de straat tussen 
9 en 20 mei aan te pakken. Van 16 april tot 8 mei zijn in de Spalstraat dus 
geen werkzaamheden en kunt u de weg gewoon gebruiken.
Het parkeerterrein aan de Veemarktstraat is bijna klaar. Aan de Veemarktstraat 
zelf wordt nog gewerkt. De Raadhuisstraat is deze week afgesloten vanaf 
bakker Hekkelman, terwijl aan de andere kant van de Raadhuisstraat, 
vlakbij de Banninkstraat, druk wordt gewerkt om de weg er weer in te maken. 
Een deel van de stoep is al klaar en de rest volgt deze week. Hierna wordt het 
overige deel van de Raadhuisstraat bestraat.

Bereikbaarheid
Op het kaartje ziet u waar u kunt parkeren in het centrum. Aan de roodgekleurde
wegen wordt gewerkt. De zwarte pijlen geven de rijrichting aan.

Wij werken aan Hengelo centrum... 
voor u

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



Openbare bekendmakingen

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

Herinrichting openbare ruimte Vorden Centrum
Ongeveer 250 geïnteresseerden be-
keken 9 maart jl. de voorlopige plan-
nen voor de herinrichting van de 
openbare ruimte van het Vordense 
centrum. Ook de drie extra middagen 
waar inwoners van Vorden de plan-
nen konden inzien, zijn goed bezocht. 
Tijdens de terinzageperiode zijn ruim 
50 reacties gegeven via het formulier, 
per mail of in een gesprek. De reac-
ties gaan in hoofdlijnen over parke-
ren, wel of niet een blauwe zone, bo-
men en de gepresenteerde beelden 
van Dorpsstraat 1. Deze reacties 
gaan we verwerken tot een verder 
uitgewerkt ontwerp. In de tussentijd 
moeten we ook een flink aantal tech-
nische zaken uitwerken, denk bij-
voorbeeld aan de indeling voor par-
keervakken van het plein. Ook staan 

we voor de laatste materiaalkeuze.  
 In overleg met de Vordense onder-
nemersvereniging hebben wij besloten 
dit uitgewerkte plan in de maanden 
juni/juli te bespreken met bewoners 
en ondernemers. Na deze sessies 
leggen we het definitieve ontwerp 
aan b en w voor om goed te keuren. 
De gemeenteraad zal in het najaar 
met de financiën voor de realisatie 
daadwerkelijk moeten instemmen. 
 

Vragen?
Heeft u vragen over de herinrich-
ting van het centrum van Vorden? 
Voor meer informatie kunt u con-
tact met ons opnemen, per e-mail: 
info@bronckhorst.nl (o.v.v. voor-
lopig ontwerp Vorden Centrum) 
of tel. (0575) 75 02 50.Visualisatie Vorden naam: Zutphenseweg toekomst

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, Onderstraat, standplaats voor verkoop van boerenijs op Koninginnedag, Hemelvaartdag 

en 1e en 2e Pinksterdag 2011, de Olde Schuure
• Hengelo (Gld), perceel naast Zelhemseweg 31, dorpsfeest met live-muziek, ontheffing art. 35 van 

de Drank- en Horecawet, 20 augustus van 20.00 uur tot 01.30 uur de dag daarop volgend, tijdelijke 
plaatsen en gebruiken van een tent, 15 t/m 21 augustus 2011, afsluiten Winkelsweg, tussen de 
Zelhemseweg en de Winkelskamp, 18 t/m 23 augustus 2011, Hengelsfeest

• Steenderen, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat van 1 januari 2011 t/m 
31 december 2013, G.J. Heezen

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van pizza’s, wekelijks op zaterdagen 
in 2011 van 16.00 tot 19.00 uur, pizza Toscana

• Steenderen, Pr. Bernhardlaan 9, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. disco- en moonlight-
zwemmen van 20.00 tot 24.00 uur (data nader te bepalen), activiteitencommissie zwembad 
Steenderen

• Vorden, hoek Enkweg/Groeneweg, inrichten opslag bouwmaterialen, van mei 2011 t/m juni 2012, 
bouwbedrijf Goldewijk Doetinchem bv

• Zelhem, diverse wegen op het Zand met start/finish bij Aaltenseweg 4, endurancewedstrijd, 
afsluiten van de Gielinkweg, 11 juni 2011 van 07.00 tot 18.00 uur, Onder de Zweppe

• Zelhem, Markt, muziekfestijn Nacht van Oranje, 29 april 2011 van 20.30 tot 00.30 uur, eetcafé 
De Groes

• Zelhem, parkeerplaats sportcomplex De Pol, Septemberfeesten Zelhem, 15 t/m 18 september, 
optocht op 15 en 17 september, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent, 15 t/m 18 september, 
afsluiten diverse wegen en instellen stopverbod, 12 t/m 20 september, plaatsen van tijdelijke 
reclameborden ter promotie van de Septemberfeesten, 3 t/m 19 september 2011, stichting 
Septemberfeesten 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.

Drank- en Horecavergunning
• Vorden, Hamelandweg 2, aanvraag vergunning horecabedrijf, LR en PC de Graafschap

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 7 april 2011:
• Zelhem, Handelsweg 21, verbouwen woning
Ontvangen op 10 april 2011: 
• Vorden, Hoetinkhof 265, veranderen dak van de woning 
Ontvangen op 11 april 2011: 
• Halle, Pluimersdijk 10, verbouwen woning
• Halle, Dorpsstraat 85, bouwen magazijn met bergruimte en veranderen entree voormalige kerk
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 22, slopen dakbeschot van woning
• Vorden, Ambachtsweg 5, milieutoets
• Vorden, Groeneweg 6, bouwen woning 
Ontvangen op 12 april 2011: 
• Vorden, Overweg 15, slopen 2 schuren en bouwen schuur
• Wichmond, Broekweg 2, kappen 2 bomen
Ontvangen op 13 april 2011:
• Zelhem, Ambachtsweg 18, wijzigen van een emissiepunt (zie tevens verleende vergunningen)
Ontvangen op 14 april 2011: 
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 5C, plaatsen dakkapel

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

Aanvragen

Nieuws over de gemeente 

Bronckhorst kunt u ook volgen 

via het twitteraccount:

@gem_bronckhorst

Twitter

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Zelhem, Eckhorsterstraat 11, tijdelijk plaatsen woonunit  

Ontwerpvergunningen

De stukken liggen van 21 april t/m 1 juni 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op 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 redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 11 april 2011:
• Vorden, nabij Dorpsstraat 10, 30 april 2011, live muziek i.v.m. viering Koninginnedag, van 10.00 

tot 01.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, van 10.00 tot 01.30 uur, De Herberg
• Vorden, nabij Kerkstraat 3, live muziek i.v.m. viering Koninginnedag, 30 april 2011 van 08.00 tot 

00.45 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, daarnaast ook ontheffing art. 35 Drank- en 
 Horecawet op 21, 22 en 23 juli 2011 i.v.m. Vordense zomerfeesten, bistro De Rotonde
• Vorden, nabij  Dorpsstraat 24, live muziek, 30 april 2011 van 09.00 tot 00.45 uur, ontheffing art. 35

Drank- en Horecawet, hotel/rest. Bakker
• Vorden, nabij Dorpsstraat 34, live muziek, 30 april 2011 08.00 tot 00.45 uur, De Slof
Afgegeven op 13 april 2011:
• Hengelo (Gld), houden loterij tijdens toneeluitvoering, 15 april 2011, muziekvereniging Crescendo

Reguliere bouwvergunningen 2e fase 
Verzonden op 12 april 2011:
• Zelhem, Velswijkweg 1, vergroten woning

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 8 april 2011: 
• Hengelo (Gld), Broekweg 5A, plaatsen kantoorunit
• Hummelo, Groeneweg 2, vernieuwen dak, inpandig veranderen woning en bouwen dakkapel
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 6, veranderen voorgevel woning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 26, bouwen berging met carport
Verzonden op 11 april 2011: 
• Hengelo (Gld), Scharfdijk 2A, opslag van grond 
Verzonden op 12 april 2011:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 13, verbouwen bedrijfshal
• Toldijk, Russerweg 21, vergroten woning
• Vorden, Mispelkampdijk 1, plaatsen dakkapel
• Zelhem, De Geer 1, uitbreiden woning met een erker
Verzonden op 13 april 2011: 
• Vorden, Ruurloseweg 71, uitbreiden ligboxenstal
• Zelhem, Ambachtsweg 18, wijzigen van een emissiepunt
Verzonden 14 april 2011: 
• Halle, Dorpsstraat 16, kappen lindeboom
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 2, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg tegenover nr. 24 en 26 en naast nr. 24, kappen 3 eiken
• Toldijk, Russerweg 19, vergroten woning
• Vorden, Het Hoge 31, kappen 1 boom
• Vorden, Zelstweg 1, kappen 1 inlandse eik en 1 amerikaanse eik
• Zelhem, Resedastraat 4, kappen 1 eik
• Zelhem, Vrogteweg 7A, kappen 7 eiken en 2 berken   

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 14 april 2011: 
• Zelhem, Schooltinkweg 3, kappen 1 amerikaanse eik 

Ontheffing verbod motorvoertuigen 
Ontheffing van het verbod voor motorvoertuigen op de Wichmondseweg, tussen de Meeninklaan 
en de Koningsweg, en de parallelweg Rondweg 316, is afgegeven aan:
• Hengelo (Gld), mevrouw M.A. Beemer, Beekstraat 4A, ontheffing op het kenteken 77-LG-HN. 
 Hiermee vervalt de ontheffing voor het kenteken XV-GX-31

Ontheffing vervoer van personen in één of twee aanhangers achter een 
motorvoertuig
Ontheffing is verleend voor het vervoer van personen in één of twee aanhangwagens achter een 
motorvoertuig over gemeentelijke wegen in de gemeente Bronckhorst aan:
• Barchem, groep Bello 56, Borculoseweg 25, ontheffing voor het voertuig Deutz (Bello 56)

Deze besluiten liggen van 19 april t/m 30 mei 2011 tijdens openingstijden ter inzage bij de publieks-
balie van het gemeentehuis. 

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Toldijk, tijdens de Dutch Open International Sheep Dog Trials op 16 en 17 juli 2011 geldt een 

stopverbod op de Wolfsstraat, vanaf nummer 3, in westelijke richting aan beide zijden van de weg
• Hoog-Keppel, tijdens de Keppelrun op 12 juni 2011 is de Monumentenweg van 09.00 tot 14.00 uur
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt tevens een
 stopverbod op de noordzijde van de Hessenweg, tussen de Monumentenweg en de Burg. Vrijlandweg

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 8 april 2011:
• Vorden, Het Stroo 16, 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 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 15 april 2011 
• Halle, Halseweg 54 16, tijdelijk bewonen recreatieverblijf

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Wientjesvoort Noord’, Vorden
Door de uitspraak van de Raad van State d.d. 6 april 2011 is het bestemmingsplan ‘Wientjesvoort 
Noord’, Vorden onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op:
- de ontwikkeling van een deel van het landgoed als natuurlijk bos
- de omzetting van 55 kampeerplaatsen noordelijk van de Mosselseweg en 120 rond het landhuis 

naar 6 woningen (2 woongebouwen met 3 woningen noordelijk van de Mosselseweg) en een 
 gebouw met 35 recreatieappartementen met een bijbehorende bedrijfswoning achter het landhuis
- herstel van het landhuis, koetshuis, de salon en het park
- herstel van oude beektraces en grachten

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder 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.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie.

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Marssestraat 8-8A 
Halle’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Marssestraat 8-8A Halle’ is onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de functiewijziging
van agrarisch naar wonen en het splitsen van de woning in twee woningen op Marssestraat 8-8A 
in Halle.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00936-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00936-/NL.IMRO.1876.BP00936-OH01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van 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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een 
reactie.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Wildenborchseweg 14 
Vorden’
B en w van Bronckhorst hebben op 12 april 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; 
Wildenborchseweg 14 Vorden’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van 
een agrarisch bouwperceel naar wonen. De huidige dienstwoning wordt verbouwd tot burgerwoning.

Het wijzigingsplan ligt van 21 april t/m 1 juni 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet 
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het 
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist.

MER beoordelingsbesluit (art. 7.17 Wm), Covikseweg 7 in Steenderen
Voor de locatie aan de Covikseweg 7 in Steenderen is een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling 
ingediend. In de nieuwe situatie wordt het bedrijf uitgebreid met 444 zeugen waardoor er 628 zeugen 
gehouden kunnen worden. Ingevolge de Wet milieubeheer moet worden beoordeeld of een milieu-
effectrapport moet worden gemaakt. Na beoordeling van de diverse milieuaspecten is ons gebleken 
dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere omstandigheden zijn die een 
milieueffectrapport noodzakelijk maken.

De beschikking en alle andere stukken liggen van 21 april t/m 1 juni 2011 ter inzage. U kunt de stukken 
inzien tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van 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.

Mogelijkheden voor bezwaar
De beslissing inzake deze MER-beoordeling is niet vatbaar voor bezwaar, tenzij deze beslissing 
een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Deze belanghebbende kan gedurende de 
bovengenoemde periode van zes weken, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w 
van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Wet Milieubeheer

Gedragscode politiek ambtdragers
De gemeenteraad van Bronckhorst stelde op 24 maart 2011 de ‘Gedragscode voor politieke ambts-
dragers’ vast. De gedragscode ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de publieksbalie van het 
gemeentehuis en is hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. U kunt de gedragscode ook 
raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Digitaal loket → Regelgeving. De gedragscode 
treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. 

Beleidsregel participatie-activiteiten
B en w van Bronckhorst hebben in hun vergadering van 12 april 2011 de beleidsregel Participatie-
activiteiten vastgesteld. In de beleidsregel staat beschreven hoe de subsidiëring van ontmoetings-, 
ontspannings-, bewegings-, en respijtactiviteiten en praktische ondersteuning voor kwetsbare 
mensen en mensen met een beperking plaatsvindt. De beleidsregel treedt in werking op de dag 
na deze bekendmaking. U kunt de beleidsregel vinden op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Digitaal loket → Regelgeving → Maatschappelijke zorg en welzijn. Ook ligt deze ter inzage bij de 
publieksbalie op het gemeentehuis. Hier kunt u tegen betaling van de kosten een kopie van de 
beleidsregel krijgen.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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HENGELO (GLD.)             vr.pr.  239.000,-- k.k.
Beukenlaan 12 - Op uitstekende, rustige locatie gelegen, 
HALFVRIJSTAANDE BUNGALOW met garage. 
Op loopafstand van het centrum van het dorp gelegen woning, 
nabij diverse voorzieningen en winkels. Bouwjaar ± 1971. 
Inhoud ± 225 m3. Perceelsoppervlakte 420 m2. Prachtige ligging.
Het woonhuis heeft alle woonruimten alsmede alle voorzieningen 
op de begane grond. Mooie, ruime tuin, zowel voor als achter.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 

Keuken Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink keuken 
samen met onze adviseur.

Keukenrenovatie? 
Bruggink komt met een passend advies 
voor een nieuwe uitstraling, afgestemd 

op uw budget.

Combineren met een verbouw? 
Wij zijn de ideale partner, want als 

volwaardig bouwbedrijf verzorgen we
ook uw badkamer, verbouwing of 

nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

     Alles voor
            uw woning!

Welkom in onze 
Nieuwe Keuken Showroom!

Kijkt u gerust even rond...

ACHTERHOEKZONWERING.NL 2e
-

OPEN

FLUIT TWEEWIELERS
Hengelosestraat 14  Keijenborg  Tel. (0575) 46 34 41

WWW.FLUITTWEEWIELERS.NL

MEER DAN 1500 RIJWIELEN OP VOORRAAD

ELEKTRISCHE  FIETSEN  SUPERAANBIEDING 

 35 giant twist power dn7 zilver demo li-on van  1899,- nu 1499,-

 32 giant exness h7v lion bat   van  1399,- nu  799,-  

 17 giant twist sport dn8 zw/gr 2accu li-on van  2099,- nu  1699,-

 15 giant twist sport hn8 grijs 2accu li-on van  2099,- nu  1699,-

 6 batavus ion d+h  70 10 ah van  2395,- nu 1499,-

 3 sparta ion xs d7v   van  2199,- nu  1699,-

 1 gazelle easy glider dn8 1 accu li-on van  2099,- nu  1500,-

 20 gebruikte elek rijw Giant / Sparta / Batavus                nu vanaf  399,-

OVERJARIGE RACEFIETSEN VAN

20 TOT 40% KORTING

 7 GAZELLE NOBLE D+H LILE VAN  899,- NU  699,-

 68 BATAVUS WEEKEND H/DN8 VAN  849,- NU  599,-

 14 GAZELLE ORANGE DIV VAN  849,- NU 649,-

 6 GAZELLE LITE LINE DIV VAN  1099,- NU  749,-

 2 GAZELLE GENEVE D/H VAN  1399,- NU  849,-

 14 BATAVUS COMPAS D/H VAN  799,- NU 599,-

 7 GAZELLE MEDEO D/H VAN  899,- NU 599,-

 75 GIANT METRO/COSMO D/H ALLE MATEN

NU MET SPECIALE INRUILKORTING 200,- EN  350,-

PAASSHOW
VAN 21 T/M 25 APRIL

2E PAASDAG GEOPEND

PAASSHOW

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Castelgarden PG 140 HD
Maaibreedte 92 cm
Hydrostaat 13.0 pk

van  2850,00

Barendsen
Dé Motormaaierspecialist

Barendsen  |  Zutphenseweg 15  |  Vorden  |  Tel. 0575-552159  |  www.barendsen-fixet.nl

nu voor  2375,00

Disco “de Zwaan”
Zaterdag 23 april

Gangsta
party

www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Uitnodigingen, entreekaarten, programmaboekjes, fl yers, posters, u kunt het 

zo gek niet bedenken of wij kunnen u helpen! 

drukkerij



Met trots presenteert Fokkink Twee-
wielers Ruurlo u de nieuwe collec-
tie van Batavus, Gazelle en Koga. De 
nieuwe collectie van Gazelle is com-
pleet, vernieuwend en aantrekkelijk 
geprijsd. Dit seizoen is de collectie 
uitgebreid met onder andere nieuwe 
e-bikes, opvallende lifestyle modellen 
en accessoires met een eigen gezicht. 
Gazelle e-bikes: een complete en 
veelzijdige collectie Gazelle is trots 
op haar elektrische fietsen. Zoals de 
Orange Pure Innergy: een zeer com-
plete e-bike al vanaf 1699 euro! Bij de 
praktische, uitneembare accu van de 
e-bikes heeft u voortaan de mogelijk-
heid de accu te kiezen die past bij het 
individuele gebruik van de fiets. 
Van een budget e-bike tot en met een 
luxueuze fiets met een maximale ac-
tieradius van gemiddeld 120 kilome-
ter: in combinatie met de keuze uit 
drie accu’s biedt Fokkink Tweewie-
lers voor elke klant de ideale elektri-
sche fiets. Zie ook de folder die deze 
week bij u in de bus valt.

LIFESTYLE MODELLEN
Gazelle breidt haar lifestyle collectie 
uit met de komst van twee al even 
stijlvolle metamorfoses: de 66 De-
grees en de Lady Liu. De succesvolle 
lifestyle modellen van afgelopen jaar, 
zoals de Miss Grace en de HeavyDu-
tyNL, komen uiteraard ook terug in 
de nieuwe collectie. En deze trendy 
modellen maakt u natuurlijk echt 
compleet met de nieuwe collectie ac-
cessoires! Nieuw in de collectie zijn de 
Luzern Plus en Luzern Excellent: twee 
sportieve stadsfietsen, maar dan met 
het comfort van 50 millimeter ban-
den. Deze brede banden hebben een 
andere invering, waardoor ze ronder 

blijven en minder rolweerstand heb-
ben. Dit rijdt dus een stuk lichter! De
50 millimeter banden vindt u naast
de Luzern modellen onder andere
ook op de trendy GazelleNL, DutyNL
en de Miss Grace en NY Cab. 

NIEUWSTE MODELLEN
Uiteraard heeft Fokkink Tweewieler-
centrum ook van Batavus en Koga de
nieuwste modellen staan. Met neusje
van de zalm de E-Light van Koga welke
slechts 23 kilo weegt inclusief accu.
En niet te vergeten onze zeer uige-
breide collectie kinderfietsen van Puky,
Noxon, Batvus en Gazelle. Ook voor
gebruikte fietsen klein of groot kunt u
bij Tweewielercentrum Fokkink prima
terecht. Ook op het gebied van service
en onderhoud bent u bij Fokkink Twee-
wielercentrum aan het betere adres. Er
is altijd een leenfiets beschikbaar en de
gratis haal en breng service natuurlijk.

INTERESSE
Kom gerust langs bij Tweewielercen-
trum Fokkink Ruurlo en bekijk én
ervaar de complete, vernieuwde col-
lectie. Tweewielercentrum Fokkink
Ruurlo is tweede Paasdag geopend.

Tevens opstapdag voor E-bikes
Voorjaarshow bij 
Tweewielercentrum Fokkink
Ruurlo - Ook dit jaar houdt Twee-
wielercentrum Fokkink op twee-
de paasdag weer haar gebruikelij-
ke Voorjaarsshow waar u rustig 
alle nieuwe modellen en acces-
soires kunt bekijken of eventueel 
een proefrit kan maken.

Gisteren was de opening en de nieuwe 
winkel ziet er prachtig uit. De familie 
Grotenhuys is op diverse terreinen 

actief binnen de voetbalvereniging 
Vorden. De club kan bestaan doordat 
men een groot aantal vrijwilligers 

heeft en trouwe sponsoren. Het is 
dan ook voor de club maar ook voor 
het dorp Vorden belangrijk dat er zo 
veel mogelijk bij lokale ondernemers 
gekocht wordt zodat ons dorp in de 
toekomst ook nog aantrekkelijk blijft 
om te wonen, werken en sporten.

Opening C1000 supermarkt

Vorden - Donderdag 14 april, tijdens opening van de C1000 kregen 
de spelers van vv Vorden C1 nieuwe kleding van de sponsor aangebo-
den.

Twee weken geleden kregen de leer-
lingen, door een medewerker van de 
organisatie ‘Aqua for all’ een interes-
sante les, die werd ondersteund door 
een filmpje, over (drink)water- en 
sanitaire voorzieningen in ontwikke-
lingslanden. Diverse kinderen kwa-
men in het filmpje aan het woord en 
vertelden hoe zij o.a. zes kilometer 
moeten lopen om zes liter water te 
halen. Water dat veelal niet schoon 
is waardoor zij extra kans hebben om 
ziek te worden. Dat deze les indruk 

maakte was duidelijk. Na afloop wa-
ren de leerlingen erg gemotiveerd en 
enthousiast om sponsoren te zoeken 
voor het goede doel. Om een soortge-
lijke ervaring op te doen als de kinde-
ren in ontwikkelingslanden, gingen 
de leerlingen van groep 7 en 8 op 
dinsdagochtend 12 april jl., met ieder 
een rugtas gevuld met zes liter water 
in flessen op de rug, een wandeling 
van zes kilometer maken door het 
buitengebied van Vorden. Gaande-
weg de tocht veranderden de lachen-

de gezichten in vermoeide gezichten 
maar opgeven was er uiteraard niet 
bij! Zij hebben met deze prestatie 
het mooie bedrag van € 535,- bijeen 
gelopen! Naast de leerlingen willen 
wij uiteraard ook alle sponsoren van 
harte bedanken voor hun bijdrage!! 
Dankzij uw steun kunnen er nieuwe 
water- en sanitatieprojecten gestart 
worden. 

Bent u benieuwd naar foto’s van deze 
wandeling? Kijk dan op onze site: 
www.devordering.nl

Hier vindt u, naast foto’s van de wan-
deling ook vele andere wetenswaar-
digheden over onze school.

Mooie opbrengst Wandelen voor Water

Vorden-Wat een kanjers! Regen, wind, modder en zelfs hagel werden 
getrotseerd tijdens de sponsorloop ‘Wandelen voor Water’. Wie die 
kanjers waren? De leerlingen van groep 7 
en 8 van basisschool ‘De Vordering’!

Het belooft - net als de 1e keer - een 
boeiende bijeenkomst te worden. Het 
ACT is op allerlei fronten actief voor 
zowel kleine als grote bedrijven en 
beschikt over een uitgebreid netwerk. 
Van dit netwerk wordt inmiddels 
door veel ondernemingen gebruik ge-
maakt, die tegen een probleem aan-
lopen of samenwerking zoeken. Dit 
probleem kan van zowel technische 
als bedrijfskundige aard zijn. 
Martin Stor is de “spin in het web” bij 
het leggen van contacten en het ma-
ken van zakelijke verbindingen. Hij 
is ook de motor van het project “Be-
drijven in crisistijd” waarbij inmid-
dels 15 workshops zijn georganiseerd 
en bij maar liefst 120 bedrijven in de 

Achterhoek innovatietrajecten zijn
gestart. Martin Stor zal aan de hand
van voorbeelden uit de zeer gevari-
eerde praktijk van het ACT aangeven
welke mogelijkheden en “potjes” er
zijn. 
Hij is een enthousiast verteller en
heeft ook een uitgesproken mening
over het reilen en zeilen van bedrij-
ven en de oorzaken van veel voorko-
mende knelpunten en hoe die opge-
lost kunnen worden. De bijeenkomst
begint om 18.00 uur met een inloop.
Om 18.30 uur begint het “officiële”
gedeelte met aansluitend een ge-
zamenlijke maaltijd. Ondernemers
kunnen lid worden van het Vordense
Ondernemerscafé tegen betaling van
een entreégeld van € 25,-- voor 1 jaar.
De kosten van de maaltijd bedragen
€ 15,-- per keer. Het ondernemerscafé
is een initiatief van de Vordense On-
dernemersvereniging. Aanmelding is
mogelijk door een e-mail te sturen
naar c.smeerdijk@chello.nl
Voor meer informatie kan men bel-
len met Martien Pater: 06-11344969

In teken van techniek en innovatie

Vordens Ondernemerscafe
Vorden - Donderdag 21 april a.s. 
zal Martin Stor, Directeur van het 
Achterhoeks Centrum voor Tech-
nologie en Innovatie een interes-
sante bijdrage leveren aan het 
op 17 maart j.l gestarte Onderne-
merscafé in Brasserie Lettink in 
Vorden.

De eerste set werd door Dash sterk begonnen. Ze speelden als een 
team en zorgden voor de punten, maar na de eerste time-out aan de 
zijde van Boemerang sloeg dit spelbeeld om. Boemerang was opeens 
het team dat druk uitoefende op de dames van Dash, vooral met de 
service. Hierdoor kon er bij Dash geen perfecte pass meer geleverd 
worden, waardoor niet elke aanvaller aangespeeld kon worden. 
Hier konden ze niet overheen komen en de eerste set ging verloren 
met 25-17. De tweede set was juist het tegenovergestelde van de eer-
ste set, er werd niet goed begonnen en dus werd er telkens achter 

de feiten aangelopen. Maar aan het eind van de set, ging Dash toch 
net iets beter spelen als eerst. In de 20 ging het gelijk op en werd het 
stuivertje wisselen. Maar Dash ging werkte een paar set-points van 
Boemerang weg en ging er uiteindelijk zelf met de winst vandoor: 
26-28. De derde set werd weer sterk begonnen door de dames uit 
Vorden. Zij lieten eindelijk eens zien wat ze konden. Met een grote 
voorsprong moest deze set eigenlijk goed komen, maar nadat spel-
verdeelster Lian Leunk geblesseerd uitviel, en hierna ook Diewertje 
Dijkman niet verder kon vanwege een blessure, kwam Boemerang 

steeds dichterbij. Met een paar wissels hoopte de coach van Dash
nog iets te veranderen, maar aan het eind van de set keek Dash
tegen een grote achterstand aan. Uiteindelijk kwam Dash nog erg
dichtbij, maar met 25-23 was deze set uiteindelijk voor Boemerang.
De vierde set begon met een klein foutje aan de zijde van Dash. Er
stond een verkeerd nummer op papier en mede hierdoor waren er
halverwege de sets al geen wissels meer mogelijk. Dash probeerde
hier nog het beste van te maken, maar het geloof was weg. Deze
set ging verloren met 25-18. Het seizoen dat zo veelbelovend begon
voor Dash, is uiteindelijk wat tegenvallend geëindigd. Dash bezet
een gedeelde achtste plaats in de tweede divisie D. Zij willen alle
supporters van dit seizoen graag bedanken voor hun aanmoediging
en ondersteuning. En ze gaan de meiden die stoppen erg missen.
Dash hoopt u allen volgend seizoen weer langs het veld te zien zit-
ten voor wederom een enerverend seizoen!

Laatste wedstrijd Dash dames 1 gaat verloren
Voor Dash dames 1 stond de laatste wedstrijd van het seizoen op de planning. Dit was de laatste wedstrijd voor zowel 
Maaike Draaijer, Diewertje Dijkman en Malou Harmsen. Deze wedstrijd zou gespeeld worden tegen Boemerang uit Ei-
bergen. Voor de wedstrijd begon, kwam er voor Boemerang het nieuws dat zij gedegradeerd waren. Dit nam voor hen 
alle druk weg. Voor de dames uit Vorden stond er verder nog weinig op het spel, behalve natuurlijk de drang om een 
goed resultaat neer te zetten. Voor Dash kwam er nog een bus supporters naar Eibergen om hen te ondersteunen.



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

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

WAT DOEN WE NIET?
We zijn geen relatiebureau. We bemid-
delen alleen voor senioren die op zoek
zijn naar vriendschappelijk contact. 

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

Vriendschap 55+

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

Het thema van de wandelwake is 
dit jaar ‘Waterweg’ waarbij verschil-
lende Bijbelverhalen over water, die 
traditioneel gelezen worden in de 
Paasnacht, verbeeld worden. De wan-
deling gaat van kerk tot kerk waar 
steeds korte vieringen worden gehou-
den. Bij de start in Warnsveld staat de 

uittocht ‘door het water heen’ cen-
traal, verderop in de nacht is er o.a.  
aandacht voor ‘levend water’, ‘rei-
nigend water’ en dit wordt alles sa-
menvattend geplaatst in het verhaal 
van Pasen tijdens de vroege ochtend-
uren. Tijdens de tocht in deze nacht 
is er een bezemwagen aanwezig. De 
Wandelwake start om 22.00 uur in 
de Eekschuur (naast de Martinuskerk 
te Warnsveld), gaat vervolgens langs 
Zutphen (23.30 uur)en Wichmond 
(4.00 uur) naar Vorden (7.00 uur) 
waar na een viering de wake afgeslo-
ten wordt met een ontbijt. Dit is een 
activiteit voor jongeren waarbij vol-
wassenen ook welkom zijn. 
Voor informatie: djw.zw@live.nl

‘Waterweg’ door de Paasnacht
Warnsveld - Voor de 3e achter-
eenvolgende keer wordt er in de 
regio in de paasnacht van 23 op 
24 april een Wandelwake geor-
ganiseerd. Dit jaar is de start in 
Warnsveld en wordt na een wan-
deling via Zutphen en Wichmond 
de wake in Vorden afgesloten 
met een gezamenlijk ontbijt.

Dit bedacht hebbende, werd er de 
eerste set scherp gestart. Maar ook 
Activia was van plan er in Vorden 
wel met de winst vandoor te gaan. 
Hierdoor ging het een tijd lang gelijk 
op. Maar door een goede service druk 
werd er aan het eind van de set door 
Dash een gaatje geslagen. Activia wist 
nog wel terug te komen, maar te laat. 
Deze set werd door Dash gewonnen 
met 25-23.
Wat wel een puntje van kritiek uit de 
eerste set was, was dat de passing een 
stuk beter moest. Het oogde allemaal 

een beetje tam aan de kant van Dash. 
Er werd slechter gespeeld en het leek 
wel alsof het van Dash D1 niet meer 
hoefde. Hierdoor werd deze set ook 
verloren met 17-25. En de derde set 
leek bijna een kopie van de tweede 
set. Deze werd ook verloren met 19-
25.
Als Dash nog wat wilde in deze wed-
strijd, moest het in de vierde set gaan 
gebeuren. Gerrit Limpers benadrukte 
nog even hoe lastig het voor een team 
is om 3 sets achter elkaar te winnen 
en toen gingen de dames het veld 

weer in. Het bijzondere aan deze set
was dat Dash ineens toch in staat
bleek om voor de punten te vechten.
De ballen werden met alle macht
van de vloer gehaald en de dames uit
Vorden straalden weer beleving uit.
Fanatiek spelend werd deze set knap
binnengehaald met 25-18.
Dit betekende een vijfde set, de derde
keer dit seizoen. Hierin werd weer
scherp gestart, maar zwak geëindigd.
Dit gaf direct een duidelijk beeld van
de wedstrijd. De strijd die Dash gele-
verd heeft in deze wedstrijd was voor-
namelijk tegen zichzelf. Deze set ging
verloren met 9-15.
Helaas weer geen Vordens volkslied
voor de dames. Maar deze wedstrijd
wordt snel vergeten, want volgende
week staat de laatste wedstrijd van
het seizoen op het programma. Dit
tegen Boemerang uit Eibergen. Deze
wordt gespeeld om 18.00 in sporthal
De Pickerhal. Aangezien deze uitwed-
strijd vrij dichtbij is hoopt Dash op
een beetje steun van de supporters,
om het seizoen toch nog goed af te
sluiten.

Dash verliest vijfsetter
Vorden - Hoofdsponsor ‘Visser Mode’ en subsponsoren ‘Bistro de Ro-
tonde’, ‘Strada Sports’ en ‘Intersport Harbach’. Zaterdag 9 april stond 
er voor Dash de laatste thuiswedstrijd op het programma. Hierin 
moest worden gespeeld tegen SOMAS/Activia D1. De uitwedstrijd werd 
destijds nog gewonnen met 1-3. Door erg goed spel en veel vechtlust 
van de kant van Dash werden toen de lange rally’s gewonnen en wer-
den er veel mooie punten gemaakt. Dit beloofde wat voor de wedstrijd 
van vandaag. De dames uit Vorden wisten dat ze weer hun uiterste 
best moesten gaan doen om hier weer met de winst er vandoor te 
gaan. Ook was dit de laatste thuiswedstrijd voor Diewertje Dijkman, 
Malou Harmsen en Maaike Draaijer in dames 1. Deze dames gaan het 
eerste na dit seizoen helaas verlaten. Nog een reden om deze wedstrijd 
met winst af te willen sluiten.

Het aansteken zal worden verzorgd 
door de schutterkoning van het afge-
lopen jaar. Hij zal het snoeihout aan-
steken. Kom ook, want het zal een 

zeer gezellige avond worden. Voor 
de kinderen is er weer het broodjes 
bakken. Het hele gebeuren zal wor-
den verzorgd door buurtvereniging 
de Noabers. De locatie is hoek Me-
melinkdijk/Slotsteeg. Er is voldoende 
parkeergelegenheid en aan entree 
doen zij niet. 
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met Wilco Harmsen, 
tel: (06) 53 89 31 53.

Paasvuur
Noordink - Op eerste Paasdag ‘s 
avonds wordt door Buurtvereni-
ging de Noabers in Buurtschap 
de Noordink in Hengelo G weer 
het traditionele poasbaken ge-
houden.

Start en finish waren bij de Kapel in 
de Wildenborch. De deelnemers kre-
gen een parcours voorgeschoteld met 
een totale lengte van 4, 5 kilometer. 
Bij de heren werd Stokkink 1 met 

43 schoten en 21 meter winnaar; 2 
Heksenlaak 1 met 44 schoten en 16 
meter, 3 Delden 1 met 47 schoten 
en 7 meter. Dames: 1 Stokkink 71 
schoten en 40 meter, 2 Wildenborch 
75 schoten en 10 meter. Gemengde 
klasse: 1 Anbo Vorden 63 schoten en 
10 meter, 2 Delden 65 schoten en 46 
meter, 3 Wildenborch 74 schoten en 
5 meter.

De Stokkink’s winnen in 
de Wildenborch
Wildenborch - Zondagmiddag 
werd in het buurtschap Wilden-
borch een klootschiettoernooi 
gehouden waaraan 16 teams deel-
namen.

Za 16-4-2011 Boemerang DS 1 - Dash 
DS 1 3-1
Za 16-4-2011 Dash HS 1 - VIOS Eefde 
HS 1 3-1
Za 16-4-2011 Dash HS 3 - SV Loil HS 
1 1-3
Za 16-4-2011 Dash DS 6 - Smash ‘68-... 
DS 4 4-0
Za 16-4-2011 Dash HS 2 - Kerkeme-
ije... HS 2 1-3
Za 16-4-2011 Revoc MB 1 - Dash MB 
1 0-4
Za 16-4-2011 Longa’59 DS 7 - Dash DS 
5 3-1
Za 16-4-2011 Avanti DS 3 - Dash DS 
3 0-4
Za 16-4-2011 Dash MI 3 - Kerkeme-
ije... MI 2 4-4
Za 16-4-2011 Boemerang MB 2 - Dash 
MB 2 1-3
Za 16-4-2011 Halley MC 1 - Dash MC 

1 4-0
Za 16-4-2011 Boemerang MI 1 - Dash 
MI 1 2-2
Za 16-4-2011 WSV MI 3 - Dash MI 2 
8-2
Za 16-4-2011 Langhenkel... MC 5 - 
Dash MC 2 0-4
Vr 15-4-2011 Dash DY 1 - Heeten 
Spo... DY 1 2-1
Wo 13-4-2011 S.v. Harfs... HY 1 - Dash 
HY 1 0-3
Wo 13-4-2011 Victoria DS 1 - Dash DS 
2 3-2
Di 12-4-2011 Pajodos DS 3 - Dash DS 
4 1-3

Dit was het laatste competitieweek-
end. Op 14 mei speelt D4 nog p/d 
wedstrijden. Ook viert Dash op 14 
mei haar 50 jarig jubileum. Voor 
meer info zie onze website: www. 
vvdash.nl

Dash
Uitslagen Dash week 15 2011

Dat was vervelend voor de potentiële 
deelnemers, die graag aan een mooie 
crossloop meedoen, voor de organi-
satie vanwege al het werk dat in de 
voorafgaande maanden was verzet, 
maar ook voor het goede doel dat 
aan de crossloop verbonden is: Spie-
ren voor Spieren. 

De Stichting Spieren voor Spieren zet 
zich in voor kinderen met een spier-
ziekte. Als hardlopers zijn we blij dat 

wij kunnen sporten en willen graag, 
onder het motto ‘Gezonde spieren 
zetten zich in voor zieke spieren’ het 
onderzoek naar spierziekten en de 
verbetering van het diagnosetraject 
ondersteunen. Het speet de organisa-
tie van de crossloop dus zeer dat het 
er naar uitzag de opbrengst van 2010 
tegen zou vallen. 

Het bestuur heeft echter de koppen 
bij elkaar gestoken en gemeend te 
proberen er uit te halen wat er uit 
te halen was. Een aantal sponsors 
heeft, ondanks het feit dat de loop 
niet door ging, toch haar financiële 
bijdrage geleverd. De meeste voorin-
schrijvers van de crossloop hebben 
hun inschrijfgeld laten staan en als 
bijdrage aan het goede doel geschon-
ken. Daarnaast zijn hier en daar nog 
wat kleine bedragen geschonken en 

al met al heeft penningmeester Ge-
rard Oosterhuis onlangs 1300 euro
over kunnen maken naar de Stich-
ting Spieren voor Spieren. 

Een fantastisch resultaat waar het be-
stuur iedereen die er aan bijgedragen
heeft, hartelijk voor wil bedanken.
De volgende oudejaars crossloop zal
plaats vinden op vrijdag 30 december
2011. 

De organisatie hoopt van ganser harte
u dan wel welkom te kunnen heten
op dat wat de mooiste crossloop van
de Achterhoek wordt genoemd. 
Nadere informatie is te vinden op
www.oudejaarscrossloop.nl 

Meer informatie over het werk en do-
naties aan deze stichting is te vinden
op www.spierenvoorspieren.nl

Toch 1300 euro voor spieren 
voor spieren
Vorden - Vanwege de extreme 
weersomstandigheden kon op 
donderdag 30 december 2010 de 
Oudejaars Crossloop Vorden niet 
doorgaan. Daags van te voren 
kwam het bestuur van de organi-
serende stichting tot de conclu-
sie dat het onverantwoord was de 
crossloop door te laten gaan.

Truus Wigger is geen 
onbekend gezicht in 
Warnsveld. Jarenlang 
runde ze er de bloemen- 
& lifestylewinkel Kok 
Bloemenservice aan de 
Rijksstraatweg, totdat ze 
deze in 1999 overdroeg 
aan Jet Zweverink. En 
nog steeds verzorgt ze 
‘met de seizoenen mee’ 
elk jaar wisselende cursussen en workshops 
bloemschikken in de bloemenkas achter Kok 
Bloemenservice. Veelal zijn dit zelfs compleet 
verzorgde dagen, waarop niet alleen 2 bloem-
werken worden gemaakt, maar waarbij ook 
in de pauze, tussen de middag, een verrukke-
lijke (ook voor het oog!) 3-gangen lunch door 
haar wordt opgediend. 

En voor wie nog meer van dit alles wil, zijn er de 
inspirerende genietweken in het hart van Frankrijk, 
in de Allier. In het pittoreske plaatsje Ygrande ligt 
namelijk de al even schilderachtige pastorie, Le 
Presbytère. Een rustiek huis met een prachttuin; 
een locatie die zeer geschikt is voor groepen van 

maximaal 8 personen, 
die even een weekje 
de drukte van alledag 
achter zich willen 
laten. 
Zelf is Truus in het 
voorjaar van 2002 diep 
onder de indruk van 
dit adembenemende 

stukje Frankrijk. En als ze het bord ‘à vendre’ op 
de pastorie ziet staan, is de keuze snel gemaakt: 
hier gaat ze ook anderen van mee laten genieten! 
Na een grondige verbouwing start ze met het ver-
zorgen van themaweken met het accent op alles 
wat groeit en bloeit. Het programma wordt echter 
al snel uitgebreid met andere evenzo inspirerende 
activiteiten: schilderen, beeldhouwen en sinds kort 
ook een stukje bezinning. 
Hiervoor werkt ze samen 
met Nicole Huijs-Karrèr 
(schilderen als een ontdek-
kingsreis), Rita Meertens 
(schilderen zonder voor-
opgezet plan / intuïtief 
schil-deren en daarnaast 
ook zelfanalyse), Freetje 
Meijer (beeldhouwen) en 
Annemarie Doze (balans).

Sfeer maken en anderen daartoe uitdagen en 
bovenal ook op een ontspannen manier inspireren 
en tevens als gastvrouw smaakvolle gerechten op 
tafel ‘toveren’ zit Truus als het ware in de genen. 
Het is dan ook geen wonder dat mensen uit het 
hele land haar weten te vinden. Ook voor maat-
werk, speciale feest- of teamdagen, en zelfs voor 
kinderworkshops. En wie de enthousiaste reacties 
op haar website heeft gelezen, is eigenlijk direct 
overtuigd: dit moét een unieke ervaring zijn! Wie 
trouwens komend jaar nog mee naar Frankrijk zou 
willen: er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. 

Reden te meer om direct even op www.truuswigger.nl 
te kijken en niet te lang met aanmelden te wachten.

Bijzondere Workshops en GenietWeken 
van Truus Wigger 



Vanaf het seizoen 2011 dragen zij met trots de naam van Vakantie-
Xperts Mobiel Hilde Hissink. 

Naast de sponsering van Hilde Hissink heeft Veehandel Hissink
het mixteam broeken en rokken aangeboden.

3 tennisteams Sociï in het nieuw

Wichmond-Dit jaar springen de tennishelden van heren 1, 3 
en het mixteam een gat in de lucht.

Geraldine Woestenenk en haar man 
Wim hebben een bijzondere band 
met een zekere Alan Gumm, die in 
1980 enkele dagen bij hen te gast is 
geweest. In dat jaar was het Mc Pher-
son Choir in Vorden op bezoek. Niet 
toevallig maar vanwege het feit dat 
de ‘grote motor’ achter dit koor Jan 
van Asselt was. De man die geboren 
en getogen is in het buurtschap Linde 
en later zijn heil zocht in de Amerika, 
is een broer van Piet van Asselt, voor-
malig bakker in Vorden. Overigens 
was het Mc Pherson koor een paar 
jaar geleden ook in Vorden te gast. 
Voor Jan van Asselt toch wel een bij-
zonder bezoek. Niet alleen logeerde 
hij een aantal dagen bij broer Piet, 
maar ook kreeg Jan uit handen van 
Piet Piersma een zakje zand (geboor-
tegrond van Jan) aangeboden. Maar 
dat terzijde.
Terug naar 1980. Geraldine Woeste-
nenk: ‘Dat het Mc Pherson koor dat 
jaar naar Vorden zou komen, was 
min of meer toevallig. In 1979 zijn 
wij namelijk met 16 man van Jong 
Gelre naar Amerika geweest. Wij 
hebben toen een brief meegenomen 
van Piet van Asselt, bestemd voor zijn 
broer Jan in Amerika. Tijdens dat be-
zoek hoorden wij dat het koor een 
rondreis door Duitsland zou maken 

en ook Vorden zou aandoen. En dat 
gebeurde dus ook. De koorleden wer-
den bij gastgezinnen ondergebracht. 
Eén van de zangers Alan Gumm, was 
toen bij ons te gast. Een aardige jon-
geman. Nadien hebben wij nog een 
paar keer brieven uitgewisseld, maar 
hoe gaat dat op den duur, contacten 
verwateren. Tot afgelopen novem-
ber, toen ik samen met mijn man 
Wim een bezoek aan Amerika heb 
gebracht. Bij die gelegenheid hebben 
wij Alan Gumm opgezocht. Een aller-
aardigst weerzien, echt kippenvel’, zo 
zegt Geraldine. De vrijgezel van wel-
eer was intussen getrouwd en vader 
van twee (volwassen) zonen.
Alan was dirigent van het vrouwen-
koor Central Michigan University 
Women’ s Chorus. Geraldine hoorde 
dat het koor een Europese toer ging 
maken en bood aan te willen bemid-
delen zodat het koor ook een bezoek 
aan deze regio kon brengen. Om dit 
te kunnen realiseren werd een werk-
groep opgericht, bestaande uit de 
dames Wendy Addink (521053), Nad-
die Pelgrum (520018), Gerrie Harm-
sen (525814), Geraldine Woestenenk 
(522063) en Ineke Pardijs (551593). 
Deze dames hebben in recordtijd in 
Vorden en Warnsveld gastgezinnen 
geregeld. In totaal worden er 28 mei-

den, 2 jongens en de dirigent onder-
gebracht. Het koor wordt vergezeld
door een vocaal jazz ensemble, waar
de twee jongens deel van uitmaken.
De Amerikaanse gasten worden don-
derdagavond 19 mei bij de familie
Woestenenk ontvangen. Vrijdag 20
mei wordt een bezoek gebracht aan
Deventer. Daar wordt onder meer de
weekmarkt bezocht. Ook wordt een
bezoek gebracht aan de Warkense mo-
len en het pas geopende bakkersmu-
seum. Aansluitend is er s’ avonds om
20.30 uur een concert in de Christus
Koningkerk in Vorden. Zaterdagmor-
gen 21 mei wordt bij de gastgezinnen
doorgebracht, s’ middags wordt er
gerepeteerd voor het avondconcert
in de ‘schuur’ bij ’t Holtslag dat even-
eens om 20.30 uur begint. Ook daar
kan iedereen naar toe en bovendien
is het concert bedoeld voor leden van
de Oranjevereniging uit Warnsveld.
Na afloop van het concert is er ter
plekke een gezellig samenzijn met
koor en gastgezinnen. Zondag 22 mei
brengen de Amerikaanse gasten een
bezoek aan kasteel Vorden. Tot slot
van het bezoek aan Vorden en War-
ken krijgt het koor, namens de or-
ganisatie een barbecue aangeboden,
waar ook de gastgezinnen bij aanwe-
zig zullen zijn. Maandag 23 mei ver-
trekken de gasten naar Amsterdam
waar zij nog een dagje zullen verblij-
ven om vervolgens de andere morgen
weer naar de States terug te vliegen.
Om de kosten te kunnen dekken is de
organisatie inmiddels begonnen met
de verkoop van kaarten. Deze kosten
7,50 euro en zijn verkrijgbaar bij de
in de aanhef genoemde dames.

Optredens in Vorden en Warken

Central Michigan University 
Women’s Chorus

Vorden - Geraldine Woestenenk van de boerderij ’t Holtslag of be-
ter bekend als de boerderij met de gekscherende naam ‘Herrie bij 
tante Gerrie‘, is helemaal in de ban van het Amerikaans vrouwenkoor 
Central Michigan University Women’s Chorus. Dit koor met allemaal 
jonge vrouwen in de leeftijd van circa 20 jaar geeft op vrijdagavond 20 
mei een concert in de Christus Koningkerk in Vorden en een dag later 
(zaterdag 21 mei) in de schuur bij boerderij ‘t Holtslag in het buurt-
schap Warken.

achterste rij: Naddie Pelgrum en Wendy Addink. Voorste rij: Geraldine Woestenk, Ineke Pardijs en Gerrie Harmsen

De nieuwe visuals, ontworpen door 
de Amsterdamse ontwerper Lise Le-
febvre, laten jonge, dynamische vrou-
wen zien met een gedurfde uitstra-
ling. Een vrouw die geniet van haar-
verzorging. Het kleurrijke beeld past 
bij de AMI identiteit en biedt naast de 
vriendelijke medewerkers en interi-
eur een aangename sfeer. Linda is zeer 
te spreken over het resultaat: “Het 

team heeft een fantastische werk-
plek gekregen”. De salon nodigt uit, 
zeker als je op zoek bent naar trendy 
kapsels voor een vriendelijke prijs. En 
het prettige is dat je er altijd welkom 
bent, met en zonder afspraak. Om de 
opening feestelijk te vieren, trakteert 
het team van Vorden op diverse ac-
ties in de salon. Daarnaast ontvangen 
alle klanten een beautycard. Hiermee 
spaar je voor leuke kortingen op tal 
van producten en behandelingen in 
de salon. 

Wie benieuwd is geworden naar de 
vernieuwde salon en een kijkje wil 
komen nemen, is van harte welkom 
in de salon aan de Zutphenseweg 1 B 
-  www.amikappers.nl

Nieuwe visuals bepalen uitstraling van salon

Nieuw interieur voor AMI 
Kappers
Vorden-Op 4 april opende fran-
chisenemer Linda van Leijden 
& het team vol trots de nieuwe, 
sfeervolle salon. Het interieur 
van de nieuwe salon aan de Zut-
phenseweg 1B past prima bij het 
trendy, vriendelijke karakter van 
AMI Kappers.

Vorden speelde opnieuw op het twee-
de veld, het gerenoveerde hoofdveld 
zal dit seizoen niet meer gebruikt 
gaan worden. Verdediger Jeroen 
Peters vond het een terechte over-
winning voor zijn team ´´We heb-
ben zeker verdiend gewonnen van 
Bon Boys, daarmee drie belangrijke 
punten binnen gehaald. Bon Boys 
speelde de gehele wedstrijd met veel 
lange ballen, Vorden was beter voor 
de rust. Het doelpunt van Frank Hi-
ddink was mooi, goede voorzet van 
Micha Bolink. In de tweede helft ging 
de tegenstander nog meer de lange 
bal hanteren, vooral het laatste half 
uur probeerde men daarmee wat te 
forceren. Vorden is op een schot van 
afstand na niet echt in gevaar geweest 
na de rust. Bon Boys is een team dat 
het van technisch voetbal moet heb-
ben, iets wat op ons tweede veld niet 
mogelijk is. Het veld was daarmee 
vandaag een beetje in ons voordeel, ik 
denk dat wij het bijvoorbeeld op een 
kunstgrasveld veel moeilijker gehad 
zouden hebben tegen Bon Boys´´.

UITSLAGEN VV VORDEN
Vorden D1D - Gorssel/Epse D1 1 - 4 
HSC ‘21 A2 - Vorden A1 0 - 4
Vorden B1 - RKZVC B1 0 - 1 
Reunie C1D - Vorden C1 1 - 4 
Vorden C2 - VVO C3 13 - 0
Vorden C3 - Varsseveld C3D 2 - 3 
Eefde SP D1 - Vorden D1D 1 - 7
Vorden D2 - Almen D1 4 -2 
VIOD D4G - Vorden D3D 6 - 0 

Vorden E1 - DZC ‘68 E3 4 - 2 
Vorden E2 - Gorssel E2 0 - 5 
Warnsveldse Boys E6G - Vorden E3D 
3 - 2 
Zelos E2 - Vorden E4 3 - 3 
Vorden E5 - FC Zutphen E8 4 - 2 
Vorden E6 - Erica ‘76 E5 0 / 1
Vorden F1 - Gendringen F1 6 - 1 
Vorden F2 - FC Zutphen F4 4 - 5 
Brummen F7 - Vorden F3 1 - 9 
DZC ‘68 F8 - Vorden F4 1 - 1
Brummen F6 - Vorden F5 8 - 2 
Vorden 1 - Bon Boys 1 1 - 0 
Vorden 2 - Bon Boys 3 2 - 2
Vorden 3 - Orderbos 2 2 - 1
Steenderen 4 - Vorden 4 2 - 2 
Vorden 5 - ABS 6 2 - 1
Ratti 3 - Vorden 6 2 - 7

PROGRAMMA 
Woensdag 20 april:
Silvolde C1 - Vorden C1 18:45 - beker 
Vorden D3D - Keijenburgse Boys D1D 
18:45 
DVV E3 - Vorden E1 18:30 
Gazelle Nieuwland E4 - Vorden E5 
18:30
Zaterdag 23 april:
Glanerbrug A1 - Vorden A1 14:30 
PAX toernooi Vorden B1 09:00 
Victoria ‘28 C2 - Vorden C1 12:30 
Steenderen E1 - Vorden E1 09:00 
Brummen E4 - Vorden E2 11:15 
Vorden E4 - Concordia-W E3 11:00 
Warnsveldse Boys E10G - Vorden E5 
09:45 
Almen E1 - Vorden E6 09:30 
HC ‘03 F1 Vorden F1 08:30 
Warnsveldse Boys F7 - Vorden F2 
08:30 
Vorden F3 - Brummen F5 10:00 
Vorden F4 - Zelos F4 09:00 
Vorden F5 - Be Quick Z. F3 09:00 
Maandag 25 april:
Vorden 4 - AZC 3 09:30 
Vorden 6 - HC ‘03 4 09:30

Belangrijke winst voor VV 
Vorden
Vorden won met 1 - 0 van Bon 
Boys uit Haaksbergen, en haalde 
hiermee drie belangrijke punten 
binnen. De winst voor Vorden 
kwam tot stand na een half uur 
spelen, Micha Bolink zette de bal 
perfect voor en spits Frank Hid-
dink kon de 1 - 0 scoren.



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

VERNIEUWING
Ook de CJV Zomerkampen gaat met 
de tijd mee. Dit houdt in dat er een 
aantal dingen zijn veranderd. De 
website is inmiddels totaal vernieuwd 
en hierdoor is het traditiegetrouwe 
kampboekje overbodig geworden. Op 
de website kunt u alle benodigde in-
formatie terugvinden, uw kind aan-
melden voor de kampen, maar ook 
kunt u zich opgeven als vrijwilliger of 
donateur. Bij deze editie van het Con-
tact zijn bij de kernen van Halle, Hen-
gelo, Kijenborg, Velswijk en Zelhem 
een flyer toegevoegd met daarop een 
kort overzicht van de kampen van dit 
jaar. Voor meer informatie wordt u 
verwezen naar de website.

VORIG JAAR
Na een zonnige start van de kampen 
en een geslaagd Kamp A, werd vorig 
jaar tijdens Kamp B het tentenkamp 
helaas getroffen door de extreem 
zware storm die ook de Zwarte Cross 
platlegde. Gelukkig zijn er tijdens het 

kamp geen persoonlijke ongevallen 
gebeurd, maar is er alleen schade ont-
staan aan de tenten en overig materi-
eel. Momenteel verkeert de stichting 
in een financieel moeilijke periode. 
De betrokken vrijwilligers hebben 
veel tijd en energie gestoken in het 
in ere houden van de traditie van de 
kampen. 
Wilt u de stichting steunen met het 
voortzetten van de kamptraditie, dan 
is elke gift, in welke vorm (vrijwil-
ligers, donaties, materiaal) dan ook, 
van harte welkom. Dit maakt het mo-
gelijk om ook in de toekomst kampen 
aan te blijven bieden voor prijzen dat 
ALLE kinderen in de toekomst mee 
kunnen blijven gaan.
 
DIT JAAR
Met trots kan de Stichting CJV Zo-
merkampen Bronckhorst e.o. dit jaar 
melden dat ze ook dit jaar weer ga-
rant staan voor leuke en actieve kam-
pen in de zomervakantie. Voor dit 
jaar eindigt Kamp B op de vrijdag in 

plaats van de zaterdag, zodat de jeugd 
uit Hengelo zo weinig mogelijk van 
de kermis zal missen. Door de forse 
schade aan het materieel is het dit 
jaar genoodzaakt om de kampprijzen 
te verhogen. Dit heeft de stichting 
de laatste jaren kunnen voorkomen, 
maar ze zijn er in geslaagd om de 
prijzen op een relatief laag niveau te 
houden. 

De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën:

weer een spectaculaire survival-
week georganiseerd. Deze wordt 

-

Ben je geïnteresseerd in één van de-
ze kampen of wil je graag wat meer 
informatie? Kijk dan op www.cjvzo-
merkampen.nl of neem contact op 
met Mark Eenink (penningmeester), 

CJV Zomerkampen 2011

Al meer dan veertig jaar organiseert de Stichting CJV Zomerkam-
pen Bronckhorst e.o. zomerkampen voor alle jeugd uit de gemeente 
Bronckhorst van 6 tot en met 15 jaar. Generaties zijn opgegroeid met 
de alom bekende blauw/witte tenten die opgesteld staan in een wei-
land met een bosrijke omgeving. De kampen zijn een combinatie van 
sport- en spelactiviteiten, buitenlucht en (nieuwe) vriendschappen.

Die wulp dus, tamelijk grote, grauw-
bruine vogel, hoort eigenlijk thuis in 
duingebieden. Maar daar vermoede-
lijk opgejaagd door vossen en wande-
laars en het binnenland ingetrokken. 
Je ziet of hoort ze nogal eens in onze 
droge zandstreek. De grutto zou je 
eerder in nattere gebieden verwach-
ten, toch zitten in onze omgeving, 
volgens mij, evenveel grutto’s als wul-
pen. De grutto heeft net als de kievit 
en de tureluur, zijn naam te danken 
aan het geluid dat hij voortbrengt. De 
wulp, althans het mannetje, produ-
ceert een soort jodelend geluid. Vaak 
, als je het hoort, zie je hem in een 
soort glijvlucht het land overvliegen. 
Onvergetelijk mooi!
In ons land zijn ongeveer vijf- tot zes-
duizend broedparen. Hun nest ma-
ken ze in grasland. Nu u dit leest zijn 
er zeker al nesten met eieren in onze 
omgeving. Moeilijk te vinden, al is het 
nest groter en opener dan dat van de 
grutto. Oudervogels zitten heel laag 
en bij de geringste storing gaan ze er 
vandaar. Tenminste in het begin van 
de broedperiode, want zitten ze een-
maal een paar weken, dan krijg je ze 
er niet meer vanaf. Ik ben er wel eens 
vlak langs gelopen en omdat mijn 
oog viel op een wat donkere vlek, liep 
ik terug en inderdaad, ze zat ineenge-
doken, roerloos op het nest.
Hoeveel zou ik er al gemist hebben 
op minder dan een meter afstand? 
In het nest vind je doorgaans vier 

eieren, die om de twee dagen gelegd 
zijn. Na het laatste ei wordt ongeveer 
een maand nog gebroed, dan komen 
ze uit. Vijf weken spitsroeden lopen 
en zien dat je aan voer komt, dan 
kunnen ze vliegen en zich uit de 
vleugels maken. Vorig jaar hebben 
we vier nesten gevonden van de wulp 
in het gebied van de oude gemeente 
Hengelo Gld. Maar er zijn zeker wel 
tien broedparen geweest.
Binnenkort maar eens op zoek gaan.
Toen we als weidevogelgroep in Hen-
gelo en omgeving begonnen, heb-
ben we eens een voorlichtingsavond 
georganiseerd. Onze inleidster was 
toen Astrid Kant, toen al een gepas-
sioneerd beschermster. Maar ook 
een fantastische fotografe, die vanuit 
een schuilhut de mooiste opnames 
maakte. Ik vertel dit omdat er deze 
maand een boek van haar is uitge-
komen met als titel ‘Weidevogels’. 
Schitterende uitgave van uitgeverij 
Roodbont (zie www.roodbont.nl). Een 
verrijking voor de eigen bibliotheek 
of een mooi verjaardagscadeau. Over-
bodig te vermelden dat het vol staat 
met prachtige foto’s. Van harte aan-
bevolen dus.
De wulp komen we nog tegen dus in 
deze contreien. Maar vrijwel verdwe-
nen zijn de watersnip, net als de wulp 
lid van de snippenfamilie. Praktisch 
verdwenen is ook de tureluur. Ik zeg 
‘praktisch’, want vorig jaar hoorden 
we er nog één aan de Oude Vars-

selseweg. En dan de veldleeuwerik: 

procent minder broedgevallen ver-
geleken met enkele tientallen jaren 
geleden. Ik heb twee jaar geleden in 
twee gebieden nog twee broedparen 
geteld, vorig jaar nog maar één. Er 
zullen er meer geweest zijn, maar de 
tendens is duidelijk.
Nog even op pad geweest. Even drie 
nesten checken. De boer is aan het 
ploegen en dank zij de rieten stokjes 
heeft hij een nest kunnen sparen. 
Mijn eerste nest met twee eieren is 
leeg. Ik zoek naar kleine stukjes ei-
erschaal als teken dat de eieren zijn 
uitgekomen, maar ik vind ze niet. Al-
leen een klein stukje platgedrukt ei. 
Predatie dus. Jammer!
Een paar kilometers verderop glijdt 
mijn blik over een grasland. Ik meen 
iets bruins te zien in de verte. Een 
haas misschien of een wulp ? Ik stop 
de wagen en pak de verrekijker. Het 
is een wulp. Is er nog één ? Niet te 
zien en dat kan betekenen dat er één 
zit te broeden. Ik loop het land in in 
de hoop een vogel van het nest te zien 
vliegen. Maar amper heb ik een paar 
stappen gezet of beide vogels vliegen.
weg. Het is te ver om te zien vanwaar 
die ene kwam opvliegen. Ik loop het 
land op in de hoop misschien het 
nest te vinden. Maar na ruim een half 
uur heen en weer lopen geef ik het 
op. Vanaf de weg zie ik iemand naar 
me toe lopen, dat zal de landeigenaar 
zijn. “We maken kennis en wisselen 
gegevens uit. Het is altijd waardevol 
een praatje te beginnen, want boeren 
hebben doorgaans veel informatie. 
Deze weet te vertellen dat ook vorig 
jaar hier een wulp hier gebroed heeft. 
Volgende week nog eens weer kijken, 
besluit ik”,aldus Pieter Vegter. .

De wulp kijkt naar zijn...
Bronckhorst - Een bekend geheugensteuntje voor wie wat moeite heeft 
met het verschil tussen een grutto en een wulp. De wulp kijkt naar zijn 
(of haar?) gulp! Een lange gebogen snavel die omlaag wijst. Die van de 
grutto lijkt recht te zijn maar wijst bij nadere beschouwing eerder iets 
omhoog. De grutto die -opgezet- bij mij thuis staat, laat dat duidelijk 
zien. Ze heeft een wat te korte nek, omdat ze daar is beetgepakt door 
een vos. En de reparateur kon dat niet helemaal meer herstellen.

Stefan Roording was in de vijfde mi-
nuut al dicht bij een doelpunt met een 
vlammende vrije trap, maar de kee-
per lag in de goede hoek. Vervolgens 
kwamen er meerdere kansen voor So-
ciï waaronder een trap van Gert-Jan 
Loman. Diezelfde Loman kwam ook 
nog een teen te kort voor een wat te 
scherpe voorzet van Maarten Rensink. 
Helaas kwam Sociï niet tot scoren uit 
dit goede voetbal. Na een half uur 
kantelde de wedstrijd wat en kwam 
ook VVL aan het voetballen. Dit was 
ook onvermijdelijk omdat bijna geen 

kan houden op de tegenstander. Vrij-
wel direct leidde dit tot gevaar, ware 
het niet dat de scorende man net bui-
tenspel stond. Een onverdiende ach-
terstand bleef Sociï dus bespaard. Op 
hetzelfde moment stond spits Loman 
langs het veld met een lichte knie-
blessure waardoor trainer Steffens 
zich genoodzaakt zag om een wissel 
toe te passen. Marco Vreeman loste 
Loman af in de spits. Vreeman stond 
daar nog geen vijf minuten toen hij 
de bal voor het intikken kreeg nadat 
de bal door Maarten Rensink werd 
ingebracht. De bal werd echter door 
een verdediger met de hand van de 
lijn gehaald. Helaas ontging dit de 
scheidsrechter en werd Sociï een pe-
nalty door de neus geboord. De eer-
lijkheid gebiedt wel te zeggen dat 
Sociï even eerder ook niet slecht weg 
kwam toen de scheidsrechter coulant 
was bij een curieuze (hands)bal van 
een Sociïspeler. Wat dat betreft stond 
het dus min of meer quitte, alhoewel 
VVL wel erg veel voordeel had bij zijn 
handsbal. Al met al schoot Sociï maar 
weinig op met het goede spel wat er 
op de mat gelegd werd aangezien het 
scoren weer eens moeilijk ging, met 
de brilstand werd er dan ook gerust. 
Na de rust kon Sociï nog even het 
overwicht uit de eerste helft vasthou-
den, maar daarna was het VVL dat de 
klok sloeg. Maarten Rensink kreeg 
nog een erg goede schietkans en Ke-
vin Esselink kapte één keer te veel op 
het moment dat hij al goed op weg 
was naar de goal. Daarna, en wellicht 
ook hierdoor rook VVL zijn kans en 

-
ze bleef vooralsnog uit doordat kee-
per Henry Vreeman goed in de hoek 
lag bij een vrije trap en de paal boven-
dien een keer redding bood bij een 
aanval van VVL. Tussendoor werd So-

ciï wederom een penalty onthouden
nadat een speler van VVL de bal met
de hand uit de zestien over de achter-
lijn gleed. De druk van VVL hield aan
en een doelpunt voor de gasten hing
steeds meer in de lucht dan voor de
thuisploeg. Een goede kans voor spits
Jan Meijer van VVL liet hij onbenut
doordat Thijs Rensink het duel met 
hem aanging op de doellijn. De spits
van VVL kwam hierbij ongelukkig 
uit waardoor hij een flinke kniebles-
sure overhield en per brancard van
het veld moest. Later zou blijken dat
hij verrekte kniebanden had en de
schade dus relatief meeviel. Feit was
dat VVL zich hierdoor niet van zijn 
stuk liet brengen en gewoon verder
ging met aanvallen. Dit leidde weder-
om tot een grote kans die eigenlijk al
door iedereen tot doelpunt was gepro-
moveerd, met uitzondering van Thijs
Rensink. Hij wist met een uiterste in-
spanning de bal van de lijn koppen
en tot corner verwerken. Deze corner
zou Sociï alsnog de das omdoen aan-
gezien deze keurig werd uitgevoerd
en via het hoofd van een Lengelnaar

-
-

nuut) met lege handen en dus werd
er daarna één op één gespeeld wat au-
tomatisch ook meer ruimte voor VVL
betekende. Helaas betaalde het één op
één spel zich dan ook uit in het voor-
deel van de gasten uit Lengel die in de

na een goede aanval. Vervolgens was
het een makkie voor de gasten om de

mee te nemen naar Lengel.

Over de hele wedstrijd gezien had Sociï
wellicht wat meer moeten krijgen op
basis van het eerste deel van de wed-
strijd. Anderzijds is een voorwaarde
dan wel dat je de kansen die je krijgt
benut. Aangezien VVL hierin conse-
quenter was moet Sociï de nederlaag
als “een man” incasseren, uithuilen
en weer verdergaan. Voorlopig is het
gewoon proberen om alles te winnen
en afwachten wat “concurrent” Car-

voorsprong met een wedstrijd meer

te gaan heeft. Nu zit Sociï dus in de
wachtkamer waarin het ook nog een
wedstrijd zal afwerken op tweede
paasdag uit bij De Hoven, deze wed-
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Sociï
Wichmond-Vierakker - Sociï is 
voorlopig afgehaakt in de strijd 
om het kampioenschap na een 
ongelukkige nederlaag tegen VVL 
uit Lengel. Met het kampioen-
schap in het achterhoofd ging 
Sociï furieus uit de startblokken. 
Met fris spel en goede combina-
ties kwamen de gasten er niet 
aan te pas. Continu had Sociï een 
mannetje over en het zag er naar 
uit dat de gasten een vervelende 
middag tegemoet gingen.

We leverden al jaren onze kwaliteit 
kozijnen (ook hout) naar onze klan-
ten en timmerbedrijven. Nu er, deels 
door de crisis,  enkele dealers zijn ont-
vallen in de regio hebben we gemeend 
deze kozijnen, veranda’s en carports 
direct aan de consument te moeten 
gaan aanbieden”. Met natuurlijk een 
duidelijk voordeel en korting voor de 
clienten,  rechtstreeks vanaf Eugelink 

-
men werking met enkele toeleverbe-
drijven binnen deze regio, hebben we 
ons assortiment voor houten veran-
da’s en carports op een zeer volwas-
sen peil en voor het echte maatwerk 
produktie-rijp gekregen. De kozijnen 
komen kant en klaar, gegrond , HR++ 

beglaasd en voorzien van veiligheid
hang & sluitwerk aan. Het technische
team van Eugelink blijft zorg dragen
voor de perfecte montage en installa-
tie zoals u dit van hen gewend bent.

-
ficieel leerbedrijf noemen en bieden
jaarlijks plaats aan een stagaire (com-
mercieel & techniek). Kortom voor u
als eindgebruiker van alle Eline pro-
ducten zowel binnen als buiten, blijft
het volop genieten”. Eugelink is een
zeer gerenommeerd en kundig be-
drijf met hoogwaardige producten op
het gebied van binnen - en buitenzon-
wering, serres & terrasoverkappingen
alsmede kozijnen in alle maten  en
variaties. Voor alles “in & om” het 
huis. De traditionele Paasshow van
Eugelink zal mede in het teken van
techniek en de houtproducten staan.
Natuurlijk laten we traditionele pro-
ducten, waar we groot mee zijn ge-
worden, niet onderbelicht! Ook hier-
voor hebben we super aanbiedingen,
voor elk wat wils! Zie hiervoor de
paas advertentie elders in dit blad!

Ook voor hout kunt U bij
Eugelink terecht!
Hengelo - “We hebben ons in het 
verleden altijd terughoudend op-
gesteld aldus Marcel Eugelink, al 
reeds 25 jaar eigenaar en oprich-
ter van Eugelink. Het wordt nu 
tijd dat onze clienten  van het “all 
round karakter” van ons bedrijf 
gebruik kunnen gaan maken.
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Meeslepende tangomuziek door de 
topmusici van tangokwartet Tango 
Rosa Rio en een glaasje oranjebitter 
vormen de ingrediënten die deze 
avond weer lang in de herinnering 
zal houden. 

Tango Rosa Rio is het eerste vrou-
welijke tangokwartet ter wereld. De 
vier musici hebben elkaar gevonden 
in hun gezamenlijke passie voor het 
concertrepertoire van Astor Piazzolla 
en andere Argentijnse tangomuziek. 
Het kwartet bestaat uit violiste Ma-
rieke de Bruijn, Jacqueline Edeling 

op bandoneon, pianiste Pauline Post 
en Suze Stiphout op contrabas. Alle 
musiciennes hebben een gedegen 
klassieke opleiding genoten hetgeen 
welhaast een voorwaarde is om dit 
repertoire goed te kunnen uitvoeren. 
Voor het spelen van de danstango’s is 
een speciale techniek vereist waarbij 
de instrumenten zowel een melodi-
sche als ritmische functie hebben. De 
muziek zal worden afgewisseld met 
een verhalende uitleg door Marieke 
de Bruijn waardoor het publiek wordt 
meegevoerd in de wereld van de tan-
go. Op het programma staan tango’s 

van Astor Piazzolla, zoals Fracanapa’ 
en ‘Mumuki’ maar ook Desconcierto 
dat Carel Kraaijenhof aan Jacqueline 
Edeling heeft gegeven.  Jacqueline 
Edeling toverde Astor Piazolla bijna 
weer tot leven met de weemoedige 
klanken uit de door haar meesterlijk 
bespeelde bandoneon.”

KAARTVERKOOP 
Het concert in het Kulturhus is op 
zaterdagavond 30 april. Kaarten zijn 
verkrijgbaar in de voorverkoop bij de 
Ruurlose winkels Alex Schoenmode 
(Dorpsstraat 21), Groot Jebbink Bloe-
men (Dorpsstraat 57), Masman Haar-
mode (Borculoseweg 2) en op 30 april 
aan de kassa. 

Men kan ook kaarten reserveren via 
www.kunstkringruurlo.nl

Meeslepende muziek door Tango Rosa Rio

Tango’s met oranjebitter op 30 april

Ruurlo - Het Koninginnedagconcert in het Kulturhus begint al aar-
dig een traditie te worden in Ruurlo. De KunstKring Ruurlo en de 
Ruurlose Oranje Vereniging zorgen ook dit jaar voor een avond met 
muziek op hoog niveau in een feestelijke sfeer die recht doet aan Ko-
ninginnedag.

Het kwartet Tango Rosa Rio zorgt voor meeslepende muziek op hoog niveau.

Dat was vervelend voor de potentiële 
deelnemers, die graag aan een mooie 
crossloop meedoen, voor de organisa-
tie vanwege al het werk dat in de voor-
afgaande maanden was verzet, maar 
ook voor het goede doel dat aan de 
crossloop verbonden is: Spieren voor 
Spieren. De Stichting Spieren voor 
Spieren zet zich in voor kinderen met 
een spierziekte. Als hardlopers zijn we 
blij dat wij kunnen sporten en willen 
graag, onder het motto ‘Gezonde spie-
ren ons inzetten voor zieke spieren’ 
het onderzoek naar spierziekten en 
de verbetering van het diagnosetraject 
ondersteunen. Het speet de organisa-
tie van de crossloop dus zeer dat het 
er naar uitzag de opbrengst van 2010 
tegen zou vallen. Het bestuur heeft 

echter de koppen bij elkaar gestoken
en gemeend te proberen er uit te ha-
len wat er uit te halen was. Een aantal
sponsors heeft, ondanks het feit dat
de loop niet door ging, toch haar fi-
nanciële bijdrage geleverd. 
De meeste voorinschrijvers van de 
crossloop hebben hun inschrijfgeld la-
ten staan en als bijdrage aan het goede
doel geschonken. Daarnaast zijn hier
en daar nog wat kleine bedragen ge-
schonken en al met al heeft penning-
meester Gerard Oosterhuis onlangs
1300 euro over kunnen maken naar
de Stichting Spieren voor Spieren. Een
fantastisch resultaat waar het bestuur
iedereen die er aan bijgedragen heeft,
hartelijk voor wil bedanken. De vol-
gende oudejaars crossloop zal plaats
vinden op vrijdag 30 december 2011.
De organisatie hoopt van ganser harte
u dan wel welkom te kunnen heten
op dat wat de mooiste crossloop van
de Achterhoek wordt genoemd. 
Nadere informatie is te vinden op 
www.oudejaarscrossloop.nl
Meer informatie over het werk en do-
naties aan deze stichting is te vinden
op www.spierenvoorspieren.nl

Toch 1300 euro voor 
‘Spieren voor Spieren’
Vorden - Vanwege de extreme 
weersomstandigheden kon op 
donderdag 30 december 2010 de 
Oudejaars Crossloop Vorden niet 
doorgaan. Daags van te voren 
kwam het bestuur van de organi-
serende stichting tot de conclu-
sie dat het onverantwoord was de 
crossloop door te laten gaan.

Het gratis compost is een cadeautje 
om de inwoners te bedanken voor 
hun inspanningen om gft in de groene 
container te doen. Het scheiden van 
gft zorgt voor lagere verwerkingskos-
ten, minder CO2-uitstoot en behoud 
van grondstoffen. Vorig jaar is bijna 
50 miljoen kilo gft apart ingeleverd 
door de inwoners, dat vervolgens is 
omgezet in compost en groene ener-
gie. Reden voor de gemeenten en Cir-
culus en Berkel Milieu de inwoners 
met de Compostdag in het zonnetje 
te zetten. 

SAMENWERKING 
De regionale Compostdag werd uit-
gevoerd met hulp van tal van vereni-
gingen, scholen, kringloopbedrijven, 
sociale werkvoorzieningen, reïntegra-
tiebedrijven en natuur- en milieuedu-
catiecentra. Zo’n 300 medewerkers 
waren in touw om het compost uit te 
delen en de activiteiten te begeleiden. 

STRAATTHEATER EN BLOEMEN 
CADEAU
Ter ere van de Compostdag werden 
op tal van plekken extra leuke activi-

teiten georganiseerd door de samen-
werkende organisaties. Zo werden 
bezoekers van de markt in Deventer,
Epe en Zutphen verrast met straat-
theater over gft scheiden en com-
post, georganiseerd door natuur- en
milieueducatiecentra De Ulebelt, Het
Natuurhuis en De Kaardebol. Regi-
onaal Kringloopbedrijf 2Switch gaf
ter ere van de Compostdag bezoe-
kers van de kringloopwinkels gratis
bloemzaadjes of madeliefjes cadeau.
Foenix Kringloopcentrum stelde het 
kledingsorteercentrum aan de Ko-
ningslijn in Apeldoorn open voor
bezoekers en gaf tegoedbonnen weg.
Kringloopcentrum Stilema gaf kor-
ting in de winkel in Vaassen. Leden
van Brassband Apeldoorn en Harmo-
nie Klarenbeek trakteerden bezoekers
van de Compostdag in Loenen op een
spontaan muzikaal optreden. 
Meer informatie? 
Kijk op www.afvalvrij.nl

Compostdag trekt veel bezoekers
Inwoners krijgen gft terug als compost

Ruim vijfentwintigduizend inwoners bezochten vandaag de regionale 
Compostdag georganiseerd door acht gemeenten en afvalbeheerbe-
drijven Circulus en Berkel Milieu. Op meer dan 40 locaties werden 
ruim 100.000 zakken gft-compost uitgedeeld en vonden speciale ac-
tiviteiten plaats. De gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, 
Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen bedankten met de Com-
postdag de inwoners voor het scheiden van hun gft. Het evenement 
kon rekenen op veel enthousiasme. “Hier word je blij van!”, aldus één 
van de bezoekers.

Marja Hartman die deze rol heeft ver-
vuld is dinsdag 13 april beëdigd als 
nieuw Statenlid van de provincie Gel-
derland en geeft daarom haar functie 
als fractievoorzitter op en zal binnen-
kort ook de raad gaan verlaten.

Na kort en constructief overleg heeft 
de VVD fractie Bert Brandenbarg als 
haar nieuwe voorzitter gekozen. Met 
Bert Brandenbarg als nieuwe fractie-
voorzitter, hebben de Bronckhorster 
Liberalen een duidelijke keuze ge-
maakt voor ervaring. Tijdens de afge-

lopen coalitieonderhandelingen was 
Bert Brandenbarg één van de mede-
onderhandelaars en voor de vorming
van de gemeente Bronckhorst is hij
meerdere jaren fractievoorzitter ge-
weest in de gemeente Vorden. Bennie
Wisselink die al de functie van vice-
fractievoorzitter bekleedt, zal deze
functie blijven vervullen. Wat betreft
de opvolging van Marja Hartman als
raadslid, staat Geert Jan Oosterhuis 
aan de zijlijn klaar om haar zetel over
te nemen.

De Bronckhorster VVD fractie gaat
onder leiding van de nieuwe fractie-
voorzitter Bert Brandenbarg met en-
thousiasme verder met het werken 
aan Bronckhorst!

Bert Brandenbarg nieuwe 
fractievoorzitter
Bronckhorst - Afgelopen donder-
dagmiddag heeft de fractie van 
VVD Bronckhorst een nieuwe 
fractievoorzitter gekozen.

In het Spaanse Sant Aniol de Finestres 
in de buurt van Girona de overeen-
komst tussen Reiger en GasGas offici-
eel ondertekent tijdens de presentatie 
van het GasGas-fabrieksteam. Reiger 
Suspension is nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de nieuwe trialmo-
tor die in het WK trial wordt gereden 
door Doughi Lampkin en Adam Raga.  
Met de input van deze rijders heeft 
Reiger een speciale, compacte  dem-
per ontwikkeld die slechts 666 gram 
weegt met -voor de trialwereld- het 
unieke feit van de talloze instellings-
mogelijkheden. 

De replica’s van deze fabrieksmoto-
ren krijgen dezelfde dempers als de 
fabrieksrijders.  De samenwerking 
tussen Reiger en GasGas dateert al 
vanaf 2007 en liep in het begin via de 
Nederlandse importeur die de moto-
ren in Nederland standaard voorzag 
van Reiger schokdempers. Het resul-
taat van deze samenwerking zorgde 
voor een uitnodiging om ook dem-
pers te ontwikkelen voor de fabrieks-

rijders en meteen daarna ook voor de 
productiemotoren.  Naast de levering 
van de dempers voor de TXT PRO 
RAGA heeft Reiger een compleet pro-
gramma schokdempers ontwikkeld 
voor de meeste andere modellen van 
GasGas die via de importeurs in diver-
se landen worden gedistribueerd. 

Reiger Suspension levert ook schok-
dempers voor eerste montage voor de 
Ford Fiesta Rallyauto’s en bovendien 
aan het fabrieksteam van Ford dat in 
2009 met Reiger schokdempers we-
reldkampioen werd bij de construc-
teurs. Reiger ontwikkelt sinds 1977 
schokdempers. In het begin voorna-
melijk voor crossmotoren en zijspan-
cross. 

Reiger is acht keer wereldkampioen 
geweest met Daniël Willemsen.  Het 
bedrijf groeide hard vanaf het mo-
ment dat de grote teams in de ral-
lysport aanklopten bij Reiger voor 
de ontwikkeling en productie van 
schokdempers. Daarnaast is Reiger de 
belangrijkste leverancier van schok-
dempers in Le Dakar. Vrijwel alle gro-
te merken, waaronder het winnende 
team van Kamaz maakt gebruik van 
de technologie van Reiger.

Bij Reiger Suspension in Hengelo Gel-
derland werken 50 mensen. Zij pro-
duceren schokdempers die in vrijwel 
alle belangrijke auto & motorsport-
competities in alle continenten wor-
den gebruikt. Reiger maakt daarbij 
gebruik van een netwerk van distri-
biteurs in alle werelddelen.

Reiger sluit overeenkomst met Spaanse GasGas
Levering voor eerste montage 
productiemotoren!
Hengelo - Reiger Suspension 
heeft een overeenkomst gesloten 
met het Spaanse GasGas voor de 
levering van schokdempers voor 
eerste montage op het belangrijk-
ste model van deze fabrikant die 
vooral bekend is door de produc-
tie van trial- en enduromotoren. 
Het betreft een levering van 750 
schokdempers. Voor Reiger is het 
de eerste keer dat zij schokdem-
pers levert voor eerste montage 
op motoren.
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REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
 Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

Vrijdag 22 april
vanaf 21.00 uur

Live muziek

Optreden According to Mary

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Volop diverse rassen pootaardappelen!
Sla-, kool- en perkplanten!!

Heerlijk voor bij het paasbuffet Hollandse asperges
en overheerlijk aardbeien uit de Achterhoek

Sappige Sinaasappelen 20 voor 1.99
Heerlijke kiwi 5 voor 0.99

Hollandse bloemkool v.a. 0.99 per stuk
Verse spinazie 0.99 per kilo

Volop slank-, rauwkost-, kip- en eisalades uit eigen snijkeuken
Kado tip!!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!!

Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 
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Vernieuwing. Ook de CJV Zomerkam-
pen gaat met de tijd mee. Dit houdt 
in dat er een aantal dingen zijn veran-
derd. De website is inmiddels totaal 
vernieuwd en hierdoor is het tradi-
tiegetrouwe kampboekje overbodig 
geworden. Op de website kunt u alle 
benodigde informatie terugvinden, 
uw kind aanmelden voor de kampen, 
maar ook kunt u zich opgeven als 
vrijwilliger of donateur. Bij deze edi-
tie van het Contact zijn bij de kernen 
van Halle, Hengelo, Keijenborg, Vels-
wijk en Zelhem een flyer toegevoegd 
met daarop een kort overzicht van de 
kampen van dit jaar. Voor meer in-
formatie wordt u verwezen naar de 
website.
Vorig jaar. Na een zonnige start van 
de kampen en een geslaagd Kamp A, 
werd vorig jaar tijdens Kamp B het 
tentenkamp helaas getroffen door 
de extreem zware storm die ook de 

Zwarte Cross platlegde. Gelukkig zijn 
er tijdens het kamp geen persoonlijke 
ongevallen gebeurd, maar is er alleen 
schade ontstaan aan de tenten en ove-
rig materieel. Momenteel verkeert de 
stichting in een financieel moeilijke 
periode. De betrokken vrijwilligers 
hebben veel tijd en energie gestoken 
in het in ere houden van de traditie 
van de kampen.
Wilt u de stichting steunen met het 
voortzetten van de kamptraditie, dan 
is elke 
gift, in welke vorm (vrijwilligers, do-
naties, materiaal) dan ook, van harte 
welkom. Dit maakt het mogelijk om 
ook in de toekomst kampen aan te 
blijven bieden voor prijzen dat alle 
kinderen in de toekomst mee kun-
nen blijven gaan.
Dit jaar. Met trots kan de Stichting 
CJV Zomerkampen Bronckhorst e.o. 
dit jaar melden dat ze ook dit jaar 

weer garant staan voor leuke en ac-
tieve kampen in de zomervakantie. 
Voor dit jaar eindigt Kamp B op de 
vrijdag in plaats van de zaterdag, zo-
dat de jeugd uit Hengelo zo weinig 
mogelijk van de kermis zal missen. 
Door de forse schade aan het mate-
rieel is de stichting dit jaar genood-
zaakt om de kampprijzen te verho-
gen. Dit heeft de stichting de laatste 
jaren kunnen voorkomen, maar ze 
zijn er in geslaagd om de prijzen op 
een relatief laag niveau te houden. 
De kampen zijn verdeeld in verschil-
lende categorieën: Kamp A: maandag 
4 t/m zaterdag 9 juli (8 t/m 10 jaar). 
Kamp B: zaterdag 9 t/m vrijdag 15 juli 
(10 t/m 12 jaar). Kamp C: zaterdag 16 
t/m dinsdag 19 juli (6 t/m 8 jaar). Sur-
vivalkamp: Voor de kinderen van het 
voortgezet onderwijs (12 t/m 15 jaar) 
wordt er ook dit jaar weer een specta-
culaire survivalweek georganiseerd. 
Deze wordt gehouden van zaterdag 9 
t/m zaterdag 16 juli.
Ben je geïnteresseerd in één van de-
ze kampen of wil je graag wat meer 
informatie? Kijk dan op www.cjvzo-
merkampen.nl of neem contact op 
met Mark Eenink (penningmeester), 
via telefoonnummer 0575-461336.

Voor de hele jeugd vanaf 6 tot en met 15 jaar

CJV Zomerkampen Bronckhorst 2011
Bronckhorst - Al meer dan veertig jaar organiseert de Stichting CJV 
Zomerkampen Bronckhorst e.o. zomerkampen voor alle jeugd uit de 
gemeente Bronckhorst van 6 tot en met 15 jaar. Generaties zijn opge-
groeid met de alom bekende blauw/witte tenten die opgesteld staan 
in een weiland met een bosrijke omgeving. De kampen zijn een com-
binatie van sport- en spelactiviteiten, buitenlucht en (nieuwe) vriend-
schappen.

Te midden van al het groen toch ook 
bedrijvigheid, al lijkt het er veel op 
dat men de vogels niet in hun voor-
jaarsvreugde wil storen. Badmeester 
Ernst Jan Somsen is in de weer met 
het schoonmaken en in-vegen van 
de stoepen. Een eindje verderop is 
Gerdien Heuvelink bezig met op-
ruimwerkzaamheden in de kantine. 
Bedrijfsleider Timme Koster is telefo-
nisch bezig met het regelen van aller-
lei dingen. Kortom alle hens aan dek 
want het zwembad ‘In de Dennen’ 
moet er namelijk voor de openingsda-
tum op zondag 24 april (Eerste Paas-
dag) spic en span uitzien. En voor het 
komende zwemseizoen geldt in Vor-
den eens te meer dat ‘adel verplicht’.
In december vorig jaar werd het bad 
immers uitgeroepen tot het beste 
zwembad van Nederland, betreffen-
de het jaar 2010. De bekendmaking 
gebeurde in het zwembad ‘Calluna’ 
in Ermelo (dat bad werd gekroond 
tot het ‘groenste zwembad’ van het 
jaar). Bij de bekendmaking ontbrak 
bedrijfsleider Timme Koster. Hij was 
met zijn vriendin op vakantie in Indo-
nesië. Timme is in vaste dienst bij de 
Stichting Zwem- en Recreatiebad ‘In 
de Dennen ‘en is daardoor in het voor-
jaar, een lange zomer en de herfst in 
touw en is wat de vakantie betreft op 
de winter aangewezen. Timme: ‘ Toen 
mij in Indonesië het bericht bereikte 
dat wij als winnaar uit de bus waren 
gekomen, gaf dat een dubbel gevoel. 
Natuurlijk had ik er graag bij willen 
zijn. Ik kreeg vele telefonische geluk-
wensen en natuurlijk hartstikke trots 

dat wij deze uitverkiezing met zijn al-
len bereikt hebben. Eerst al de beste 
van Gelderland en aansluitend het 
beste zwembad van Nederland, echt 
super’, zo zegt Timme Koster.

Het zwembad ‘ In de Dennen’ werd, 
om voor deze verkiezing in aanmer-
king te komen, op tal van punten 
beoordeeld. (Kwaliteit, prijs, hoe kijkt 
de samenleving tegen het bad aan, is 
het bad schoon, hoe zien de terreinen 
rondom het zwambad eruit etc. etc.) 

Ook werd het zwembad door twee 
‘mystery guests’ beoordeeld. Timme 
Koster is zich er terdege van bewust 
dat het Vordense zwembad het ko-
mend seizoen in ‘zijn doen en laten’ 
zeer kritisch zal worden gevolgd. 
Timme: ‘We merken nu al dat men-
sen die hier fietsend en wandelend 
langskomen even over de hekken 
gluren. We zijn in de voorbereiding 
op de openingsdag dan ook extra ge-
motiveerd aan de slag gegaan. Hier 
en daar een ‘kwastje verf’, groenon-

derhoud e.d. We hebben de douche-
ruimte groter gemaakt. Vanaf dit 
seizoen is de warme douche na het 
zwemmen, gratis. Een geste richting 
de bezoekers’, zo zegt Timme Koster.
Vanwege de langdurige en de extreem 
koude winter zijn er hier en daar 
wat barstjes ontstaan die verholpen 
moesten worden. Zo is er rondom het 
ondiepe bad een nieuwe rand aange-
bracht. Er komen nieuwe roosters 
in, zodat het water (overloop) sneller 
weg kan. Inmiddels is het bad gevuld 

met 1600 kuub water. Men is thans
bezig met het ‘schoon filteren’ van
het water, zodat de bezoekers straks
bij een stabiele temperatuur van 23
graden, van het zwemwater kunnen
genieten. De firma Nijha uit Lochem,
leverancier van de speeltoestellen,
heeft de toestellen intussen aan een
nauwkeurige inspectie onderworpen.
Ook her geldt: veiligheid voor alles! 
Behalve Timme Koster, die dus het
gehele jaar in functie is, werken er
het komende zomer zo’n 25 part-
timers op het bad. Ook weer volop
aandacht voor het geven van zwem-
lessen. Toke Gudde neemt samen
met Timme Koster de ‘A’ kandidaten
voor haar rekening, terwijl Timme
bovendien les geeft in vinzwemmen
en snorkelen. Ernst Jan Somsen leidt
de kandidaten voor het ‘B’ en ‘C’ di-
ploma op alsmede voor het diploma
waterfun. Timme wijst op het belang
van het behalen van het diploma ‘C’.
‘Eerst met dit diploma op zak, is de
zwemopleiding compleet’, zo zegt
hij. Sanne ten Have doet zwemvaar-
digheid en Gerdien Robbertsen sur-
vival. ‘Een geweldige staf deskundige
docenten’, zo omschrijft Timme Kos-
ter zijn collega’s. 

Bij zeer warm weer en dus veel bezoe-
kers worden er extra medewerkers bij
het ‘toezicht houden’ ingezet. Overi-
gens kan men zich nu al (en straks
ook aan de kassa) aanmelden voor het
volgen van zwemlessen of opgeven bij
www.zwembad-indedennen.nl Het
bad gaat 24 april al om 9.00 uur open.
Speciaal zo vroeg zodat de kinderen
kunnen deelnemen aan een eieren-
zoek wedstrijd. Chocolade eitjes om
van te smullen en ‘ gouden eieren’ die
ingewisseld kunnen voor het onder
water maken van een ritje op de scoo-
ter. Pro Wonen sponsort deze scooter.
Timme: ‘Voor de volwassen bezoekers
op deze Eerste Paasdag is er gratis kof-
fie en koek. Dit als dank voor de steun
die wij hebben ondervonden bij de
verkiezing; ‘Beste zwembad van Ne-
derland’, zo zegt hij.

Opening ‘In de Dennen’ zondag 24 april

Adel verplicht bij ‘zwembad van het jaar’
Vorden - De honderden ‘meizoen-
tjes’, misschien zijn het er wel 
duizend, steken met hun ‘kop-
pies’ boven het groene grasveld 
uit en genieten van de voorjaars-
zon. De vogels tsjilpen, kwette-
ren, zingen (hoe je het ook maar 
noemen wilt) dat het een lieve 
lust is. Het Vordense zwembad ‘In 
de Dennen’ is ontwaakt uit haar 
winterslaap. Een oase van rust en 
stilte overvalt de bezoeker.

Ernst Jan Somsen en Timme Koster nu nog in werkkleding

Seventh Gear is een Zwolse cover-
band, opgericht in 2006. De formatie 
telt zes, door de wol geverfde, mu-
zikanten, die garant staan voor een 
wervelende muziekavond. Seventh 
Gear is een swingende coverband, 
met een zeer ruim repertoire. Van 
rock tot ballad, van Nederlandstalig 
tot soul en disco. Artiesten die geco-
verd worden zijn Joss Stone, Anouk, 
Pink, Trijntje Oosterhuis en Caro 
Emerald. 
In Seventh Gear: Marcelino Doedel-
drums, Melle Eijkelkamp-bas, Mar-
cel Gerrits-gitaar, Bart Koet-toetsen, 

Saralinda Hiemstra en Angela Port-
zang met als vaste geluidsman Cobus
Eijkelkamp.
U kunt wekelijks de uitzendingen
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Seventh Gear bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 27 april zal Seventh Gear tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Naast de verschillende rubrieken en de prijsvraag over 
‘Amparte Weurde’ zit Gerrit oet Bork op ‘de Praotstoel’ 
en is er veel muziek in de uitzending. Muziek van Bou-
ke van der Woude uit Friesland, ’t Brook Duo, Hiddink 
en Schreurs, Kennèh. . De Barkelvrouwleu zingen over 
‘spraekken is zilver, zingen is gold’. De uitzending van 
‘Ideaal Dialect’ is van 11.00 tot 12.00 uur te beluisteren.

Erik Knoef bij Ideaal ‘Dialect’
Zelhem - In de uitzending van Ideaal Dialect op 
zondag 24 april is Erik Knoef uit Vorden de gast 
om over zijn muzikale loopbaan bij de cabaret 
groep ‘Hoe Zo’ en zijn medewerking aan het ge-
zelschap ‘PLATeau’ te vertellen. Daarnaast zal hij 
‘live’ enkele liedjes ten gehore brengen en voorle-
zen uit zijn boekje ‘Korte Riemkes’.
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Kindermishandeling is een ‘hot 
item’; de laatste tijd zeker in de me-
dia.  Belangrijk daarom om oplettend 
te blijven, zeker als je hoort dat 1 op 
de 3 mensen aangeeft in zijn/ haar 
leven zelf  eens te maken te hebben 
gehad met een vorm van kindermis-
handeling. Jaarlijks worden meer 
dan 100.000 kinderen in Nederland 
mishandeld, verwaarloosd of mis-
bruikt. Jaarlijks overlijden zelfs meer 
dan 50 kinderen ten gevolge van kin-
dermishandeling. De gevolgen van 
kindermishandeling kunnen levens-
lang zijn en zelfs doorwerken in de 
volgende generatie. Meestal vertellen 
mishandelde kinderen of degene die 
hen mishandeld niet uit zichzelf over 
de situatie. Voor hen is het van groot 
belang dat mensen in hun omgeving 
de mishandeling opmerken en er iets 
mee doen. Als gastouderbureau Avon-
turijn vinden wij het daarom erg be-

langrijk dat gastouders oplettend zijn 
en blijven. Wij werken al jaren met 
een protocol kindermishandeling, 
zodat gastouders weten op welke sig-
nalen ze moeten letten, wat zijn ri-
sicofactoren bij ouders en kinderen?,  
wat moet je doen als je je zorgen 
maakt over een kind? O.a. dit stukje 
deskundigheidsbevordering maakt 
dat de gastouder van Avonturijn zich 
blijft verdiepen en bijscholen om nog 
meer goede zorg en opvang te kun-
nen bieden aan opvangkinderen in de 
regio’s Ruurlo, Zelhem, Wichmond, 
Hengelo, Vorden, Doetinchem, etc. 

Wilt u als gast- of vraagouder gebruik 
maken van onze diensten? Wij heb-
ben nog  plek om kinderen te plaat-
sen. U kunt ons gastouderbureau vin-
den in Ruurlo: 0573-458130 optie 3 of 
gob@avonturijn.nl.  Meer informatie 
vindt u op: www.avonturijn.nl

Gastouders Avonturijn

Thema avond over kindermishandeling
Ruurlo - Donderdagavond 7 april jl. had het gastouderbureau van 
Avonturijn voor haar gastouders een scholingsavond georganiseerd 
met als thema  kindermishandeling, gegeven door het Advies en Meld-
punt Kindermishandeling (AMK). Alle gastouders hebben ter voorbe-
reiding op deze avond een module over kindermishandeling gemaakt 
via ons E-learning  programma op internet.

Ruim 355 leerlingen “ontmoetten” 
de beelden en hun makers, de in 
Vorden wonende beeldende kunste-
naars Sebastiaan Brinkhorst, Bert 

Colenbrander en Frank Letterie. Sa-
men kijken naar de beelden, samen 
ontdekken wat er allemaal te zien 
is. Vragen stellen: wat stelt het beeld 

voor, wat is kunst en wat is eigenlijk 
een beeld? Samen beleven: wie kan 
de houding van het beeld nadoen, is 
dat moeilijk? 
Persoonlijke beleving; hoe voelt het 
beeld? glad/ruw; welk geluid maakt 
het beeld als je er op klopt? Filoso-

feren met de kunstenaars en elkaar 
over de beelden “Rollend paard”, 
“Stoeiende kleuters” en “Staring” 
dit alles stond centraal in de eerste 
fase van het Kunstproject Beelden 
Buiten van beeldend kunstenaar/ad-
viseur kunst en cultuur Will(emijn) 

Snijders. Inmiddels is ook de tweede
fase van het Kunstproject Beelden
Buiten gestart namelijk de actieve
lessen op alle Vordense basisscholen
onder leiding van beeldend kunste-
naars/docenten Bert Colenbrander en
Will(emijn) Snijders.

Kunstproject Beelden Buiten

Vorden - Vorige week startte de eerste fase van het Kunstproject Beel-
den Buiten voor de groepen 1, 2 en 3 van alle Vordense basisscholen.

Stoeiende kleuters. foto Rob Schmitz Kinderen beelden uit hoe Staringbeeld er uit ziet. foto Rob Schmitz

Versterking kreeg zij van haar vrien-
dinnen van ‘Femme Vocale’. Daar-
naast had ze een vijftal leerlingen, 
Tessa, Lisa, Roos, Ezra en Ingrid uit-
genodigd om zich van hun beste kant 
te laten zien. 

Dit jonge talent - de jongste was 11 - 
straalde energie en muzikaliteit uit. 
Maar ook Hans, de leadzanger van 
voormalig popbandje ‘Over the Hill’, 
liet zich horen. 

Het publiek genoot met volle teugen 
van de diversiteit aan artiesten, die 
door Nathaly op vakkundige wijze 

werden begeleid op piano. Nathaly 
liet zichzelf weer begeleiden door de 
bekende pianist Paul Poulissen uit 
Loosdrecht. Lovende woorden waren 
er voor de ‘molenkoek’ bij het kop-
je koffie/thee vóór de voorstelling. 
De organisatie van ‘Theater onder 
de Molen’ is trots op zo’n enthousi-
aste eerste voorstelling. Ondanks (of 
dankzij?) het mooie weer zat het the-
ater vol. 

De volgende voorstelling is op zondag 
8 mei om 15.00 uur met ‘20 jaar caba-
ret Hoe?Zo!’. Kaarten reserveren via 
www.theateronderdemolen.nl

Theater onder 
de Molen
Linde - Afgelopen zondag mocht Nathaly Masclé de spits afbijten van 
de zondagmiddag concerten in het theater onder de Lindesche molen. 
Zij deed dit echter niet alleen.

Femme Vocale
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Wat is: A. Schithakke (Zieuwent); 
  “Iemand op de schithakken zitten”. Iemand op de hielen   
  zitten. “Den oppasser zat ‘m op de schithakken”.

 B. Starfhoes; Sterfhuis; 
  “Van ‘t starfhoes vertrek ze um 9 uur nor de karke hen”.

 C. Zoer; 
  C1: Zuur; “Zoere woste kent ze tegenswoordeg neet meer,  
   ‘t is woste emaakt van spek, roggemael en mangs wat   
   ries, de woste mot ‘n tiedjen hangen tut ze helemaole  
   zoer is en ne broene kleure hef”.
  C2: Lichamelijk zwaar; “’n Zoer wark, dat plaggen stekken”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Er wordt gestreden in een B, C, D, 
E en F-poule. De aanvang van beide 
toernooidagen is om 9.30 uur. De fi-

nalewedstrijden op 24 april (1e Paas-
dag) zijn om 15.00 uur. De deelne-
mende teams komen uit Engeland,
Duitsland en Nederland. 

De toernooicommissie ‘Netherlands
Easter Throphy’ heet u van harte
welkom om de internationale en re-
gionale talenten te bewonderen.

3rd Netherlands Easter Throphy
Internationaal voetbaltoernooi 
in paasweekend
Hengelo - Op de velden van de 
voetbalverenigingen Pax en Ke-
ijenburgse Boys wordt op 23 en 
24 april een internationaal voet-
baltoernooi gehouden.

,,In de strijd tegen kanker ervaren pa-
tiënten en hun dierbaren een groot 
gevoel van onmacht. Er tegen vech-
ten lijkt zinloos. Kanker is alom te-
genwoordig. Eén op de drie Nederlan-
ders krijgt kanker. Van alle mensen 
met kanker geneest 50%, de andere 
50% leeft met kanker variërend van 
enkele maanden tot vele jaren. Ie-
dereen maakt van dichtbij mee hoe 
levens drastisch beïnvloed en ver-
woest worden”. Iedereen die met de 
Alpe d’Huez meedoet, heeft daar zo 
zijn eigen redenen voor. Zo doen bij-
voorbeeld ex-kanker patiënten mee 
en mensen die de ziekte van dichtbij 
meemaken.

 Voor Herbert Grootbod en Erik van 
Deursen was het al snel duidelijk dat 
ze zich wilden inzetten voor dit goede 
doel. Zij maakten anderen enthousi-
ast om óók mee te doen en samen 
met Dieter Bouwens, Jerry Hesselink, 
Bart ten Bosch, Berruw ten Bosch, 
Dave van Aken en Roel Baakman 
vormen ze ‘The Bennies’. Deze team-
naam is ter nagedachtenis aan Ben-
nie Bouwens die in 2001 en Bennie 
Grootbod die in 2010 aan de gevolgen 
van kanker overleden zijn. 
Herbert, Bart, Berruw en Erik zijn 
al enkele jaren fanatieke fietsers. 

Voor Jerry, Dieter, Dave en Roel lag 
dat anders. Zij besloten afgelopen 
zomer deel te nemen aan de Alpe 
d’Huez, een racefiets aan te schaffen 
en in training te gaan om deze berg 
te bedwingen. Gedurende de eerste 
maanden van de training bleek dat 
er conditioneel en qua kracht nog 
het een en ander te verbeteren viel, 
door middel van spinning, kracht-
training en duurtrainingen probeer-
den de jongens in de wintermaan-
den het gewenste niveau te behalen. 
Volgens Dieter is er echter één juiste 
trainingsmethode: “Veel kilometers 
maken met het liefst héél, héél veel 
tegenwind”. 
Deze training zal voor ieder teamlid 
hard nodig zijn want de Franse berg 
is 14,4 km lang, telt 21 bochten en 
heeft een gemiddeld stijgingspercen-
tage van 8,1%. ”Het zal een zware 
dag worden, maar met de vechtlust 
van beide Bennies in gedachten zul-
len we deze berg gaan bedwingen om 
zo ons streefbedrag van 20.000 euro 
te bereiken”, aldus Jerry.

 Inmiddels is er ruim 14.000 euro 
door ‘The Bennies’ binnengehaald, 
maar dat is nog niet voldoende. In 
de strijd tegen kanker is geen enkel 
bedrag voldoende. Daarom stappen 

‘The Bennies’ 9 juni 2011 op de fiets. 
Zij zullen op hun bagagedrager de 
warmte en liefde van hun dierbaren 
ervaren en daarom in staat zijn om 
een ongelofelijke prestatie neer te zet-
ten, pijn wordt bijzaak, vermoeidheid 
wordt niet herkend, maar de herin-
neringen aan hun dierbaren wor-
den sterker en de hoop op overleven 
eveneens. Laat u inspireren door ‘The 
Bennies’ en help hen hun toekomst 
ideaal voor ieder ander te bereiken: 
Goed,Gezond en Gelukkig te kunnen 
leven met kanker. Wees ruimhartig 
en sponsor het initiatief, mogen wij 
op u rekenen? 

 Bij diverse winkeliers in Hengelo 
staan donatieboxen waar u óók een 
bijdrage kunt leveren.
Bent u óók geïnteresseerd in een 
donatiebox,denkt u op een andere 
manier geld te kunnen ophalen of 
u wilt doneren voor ‘The Bennies’, 
kom dan op Koninginnedag naar de 
stand aan de Leliestraat in Hengelo. 
Rechtstreeks doneren kan op onze 
teampagina:http://deelnemers.opge-
venisgeenoptie.nl/teams/the-bennies
Hier lees je ook de motivatie van de 
individuele teamleden.
Stichting Alpe d’Huez is zes jaar ge-
leden ontstaan en telde toen vijftien 
deelnemers. Er werd een half miljoen 
opgehaald voor de kankerbestrijding 
KWF. Vorig jaar haalden 2.400 deel-
nemers ruim 10 miljoen op. Dit jaar 
zijn er rond de 4.000 fietsers en wordt 
er gefietst voor 20 miljoen.

‘The Bennies’ fietsen de Alpe d’Huez
Hengelo - Op 9 juni 2011 zal het team ‘The Bennies’ deelnemen aan 
het wielerevenement Alpe d’Huez. Ze zetten zich in om op één dag mi-
nimaal zes keer de Alpe d’Huez te beklimmen. Dit doen ze om zoveel 
mogelijk geld bij elkaar te fietsen om anderen te faciliteren en inspi-
reren om Goed, Gezond en Gelukkig te kunnen leven met kanker.

Zoals de naam al zegt, houden de 
leerlingen 24 uur lang de mond ge-
sloten voor etenswaren. Er mocht 
wel iets gedronken worden maar 
geen suikerhoudende drankjes. Dit 
alles werd ondersteund door spon-
sors en zo hopen de leerlingen veel 

geld bij elkaar te brengen. Bij het 
begin van de schooldag kregen de 
leerlingen een flesje water uitgereikt 
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, Wii, 
darten, films kijken, bordspelletjes 
en computeren. De actie werd don-
derdagavond op school afgesloten 
met het gezamenlijk aftellen van de 
laatste seconden van de 24 uren met 
daarna een lichte maaltijd voor ieder-
een.  Over de opbrengst is nog niets te 
zeggen. Veel leerlingen moeten hun 
formulier nog inleveren. Wij houden 
u op de hoogte.

Beeckland houdt de mond dicht 
voor Oost-Afrika

Vorden - Afgelopen woensdag en donderdag hebben 130 leerlingen van 
`t Beeckland in Vorden meegedaan aan de jaarlijkse actie “zip your lip”. 
Deze actie wordt georganiseerd door  World Vision en is ten bate van de 
aidsbestrijding en andere medische projecten in Oost-Afrika.

Daarnaast mogen ze naar eigen fantasie de kleren van 
de koningin, prins en prinses schilderen. Er zijn prijsjes 
voor de mooiste creaties. Voor de kinderen van groep 
drie tot en met acht is er weer de vossenjacht, een span-

nend zoekspel door het dorp met vermomde dorpsge-
noten en agenten die strafpunten uitdelen. Om half elf 
starten de spelletjes voor jong en oud: koekhappen, sjoel-
competitie, poets de koets, stoelendans en appeltjes-van-
oranje-gezinsrace. Het penaltyschieten staat als laatste 
onderdeel op het programma. Om half twaalf ligt de eer-
ste bal op de stip, en staat de keeper op scherp. Wie weet 
er dit jaar drie uit drie te scoren? De prijsuitreiking is om 
half één. Oranje boven, oranje boven…kom verkleed als 
je durft en feest mee!

Oranjefeest Hoog-Keppel
Hoog Keppel - Op zaterdag 30 april start om tien 
uur het Oranjefeest in Hoog-Keppel bij Sportcafé 
Spirit. Peuters en kleuters kunnen hun eigen fiets-
jes en driewielers versieren, en rondjes rijden op 
het speciale parcours.

Voor de jongens van de EK Superstock 
600 was de race al op zaterdag, daar 
reed het jeugdige talent Michael v. d 
Mark naar zijn eerste overwinning. 
Dit was voor het Ten Kate Honda team 
een bijzonder moment omdat het 
nog nooit met een Nederlander had 
gewonnen in deze klasse. De zondag 
begon het programma met de Stock 
1000, daar ging de overwinning naar 
de Italiaan Davide Guigliano. Roy ten 
Napel uitkomend voor het Domburg 
racing team streed lange tijd om de 
4e plaats maar werd uiteindelijk 8e. 
Daarna was het de beurt aan de WK 
Superbikes die altijd twee races rij-
den. De eerste race werd gewonnen 
door de Ier Jonathan Rea die uitkomt 
op een Castrol Honda. Hij reed een 
sterke race. In het begin passeerde 
hij de een na de andere rijder waar-
onder de Italiaan Max Biaggi en de 
Spanjaard Carlos Checa, die respec-
tievelijk 2e en 3e werden. Checa en 
Biaggi wisselden in de laatste ronden 
van de tweede race een paar maal van 
positie maar Checa bleek de snelste 
te zijn en ging met de overwinning 
naar huis. Rea pakte ditmaal een 3e 
plek en Barry Veneman die voor deze 
wedstrijd de beschikking had over de 

BMW van de geblesseerde James To-
seland werd 13e in de eerste race en
17e in de tweede. Torleif Hartelman,
afkomstig uit Hengelo en werkzaam
als coördinator bij Yamaha, was te-
vreden over de uitslag in het WK Su-
persport. De Engelse rijder Chaz Da-
vies wist een chaotische race, waarin
een aantal herstarts waren door val-
partijen, winnend af te sluiten. Het
was Davies z’n eerste overwinning
voor Yamaha. Hartelman en de rest
van het team waren zeer content
met het resultaat. De Fransman Fa-
bian Foret werd 2e . Voor hem had
het geen ronde langer moeten duren
want de banden waren volledig ver-
sleten. De Australische coureur Broc
Parkes kwam met grote achterstand
als 3e over de finish. 
De laatste race van de dag was die van
de ONK Superbikes. Arie Vos was on-
genaakbaar en wist de race met grote
overmacht te winnen. Danny de Boer
werd 2e voor Raymond Schouten.
Bas winkel deed goede zaken voor de
HAMOVE en werd keurig 8e. Dave
Hendriksen (ook HAMOVE) werd in
deze race 18e. Helaas ontbrak Per-
formance Racing Achterhoek rijder
Frank Bakker ditmaal.

Torleif Hartelman 
happy bij WK SBK

Afgelopen weekend werd op het TT Circuit in Assen om punten ge-
streden in het wereldkampioenschap superbikes. Naast de klassen in
het wereldkampioenschap was er ook een goed gevuld bijprogramma.
De Kawasaki en Moriwaki cup reden daar races evenals de ONK Dutch
Superbikes. De races werden onder een stralend zonnetje verreden en
het massale opgekomen publiek had genoeg om van te genieten.

Torleif Hartelman en Chaz Davies Assen 2011.                                      Foto Henk Teerink
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Het historische pand dat zich ken-
merkt door een unieke uitstraling is 
omstreeks 1890 gebouwd. Het pand 
heeft zowel binnen als buiten een 
grondige metamorfose ondergaan, 
waarbij de eigenaren hebben getracht 
de sfeer van vroeger zowel binnen 
als buiten terug te brengen. De ver-
bouwing is volledig in eigen beheer 
van de LubronGroep uitgevoerd. Het 
resultaat is een beeldbepalend pand 
op een prachtige locatie in het cen-
trum van Doetinchem met voldoende 
parkeergelegenheid. De eerste en het 
tweede verdieping van het pand zijn 
voor verhuur geschikt gemaakt.

De LubronGroep bestaat inmiddels 
uit drie krachtige bedrijven te weten: 
Lubron Technisch Intermediair, Ré-

woud Werving & Selectie en Thom 
Engineers & Office professionals. De 
laatstgenoemde twee bedrijven zijn 
inmiddels gevestigd te Doetinchem. 
Voor alle duidelijkheid: Lubron Tech-
nisch Intermediair blijft gevestigd te 
Hengelo Gld., aan de Spalstraat 31. 
Lubron houdt zich bezig met het pro-
jectmatig inzetten van vaktechnici 
tot MBO+ niveau en is actief in de 
sectoren werktuigbouwkunde, elek-
trotechniek, installatietechniek en de 
bouw. 

Thom staat voor Technisch Hoger Op-
geleide Mensen. Thom houdt zich be-
zig met het projectmatig inzetten van 
kantoortechnisch personeel op MBO, 
HBO en WO niveau. De professionals 
van Thom werken mee aan projec-

ten bij diverse technische bedrijven 
in Oost-Nederland. Thom is actief 
in de sectoren werktuigbouwkunde, 
elektrotechniek, installatietechniek, 
bouw en civiele techniek. Réwoud is 
gespecialiseerd in werving- en selec-
tietrajecten. Middels het unieke ‘Qua-
lity Matching’ concept wordt op een 
efficiënte wijze kandidaten gewor-
ven, getoetst en geselecteerd. Réwoud 
bemiddelt met name kandidaten op 
HBO-niveau.

De verhuizing naar Doetinchem is 
een stap voorwaarts in de verdere 
professionalisering van de Lubron-
Groep. “Door de groei van onze or-
ganisatie zijn er diverse interne vaca-
tures ontstaan. Consultants met een 
technische affiniteit zijn van harte 
welkom.”, aldus Jolanda Lubbers. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom aan de Plantsoenstraat 93 te 
Doetinchem, de medewerkers van 
Thom en Réwoud staan u graag te 
woord.

Thom en Réwoud verhuizen 
naar Doetinchem

Doetinchem/Hengelo Gld. - Na een grondige verbouwing is het nieuwe 
onderkomen voor Thom en Réwoud gereed. Vanaf maandag 18 april 
zullen beide bedrijven zich huisvesten op de begane grond van het ge-
heel gerenoveerde en karakteristieke bedrijfspand aan de Plantsoen-
straat 93 te Doetinchem.

Het pand aan de Plantsoenstraat 93 voor en na de verbouwing.

Vanaf vrijdagochtend stond er al een 
groot springkussen klaar, voor alle 
kinderen van de Heide school. 

Traditie getrouw komen de kinderen 
van deze school elke voorjaarsshow 
bij De Heide Smid. Per klas komen de 
kinderen een bezoek brengen aan de 
show. De kinderen krijgen dan een 
glas ranja, en een snoepje. Mee naar 
huis krijgen ze een appeltje voor de 

dorst. Want na lang springen op het 
springkussen hebben de meeste kin-
deren wel zin in een dorstlesser. Er is 
nu een kleurwedstrijd georganiseerd. 
Wanneer kinderen een bezoek bren-
gen in april  krijgen ze een kleurplaat 
mee, en bij inleveren van die kleur-
plaat krijgen de kinderen een cadeau-
tje. Tot en met 29 April kan de kleur-
plaat ingeleverd worden bij De Heide 
Smid in Halle.

Daarna zal bekend gemaakt wor-
den wie van de kinderen de mooiste 
kleurplaat heeft gemaakt. Deze kin-
deren krijgen thuis bericht. 

Met deze voorjaarsshow is weer een 
start gemaakt met de nieuwe tuin-
meubelafdeling. De allernieuwste 
modellen staan weer voor u klaar. 

Van het merk 4 Seasons Outdoor tot 
kunstof Hartman, Kettler en andere 
bekende merken kunt u terecht bij 
De Heide Smid in Halle.

Kleurwedstrijd bij de Heide Smid

Halle- Tijdens de voorjaarsshow bij De Heide Smid in Halle afgelopen 
weekend was het gezellig druk. Er was voor de kinderen van alles te 
doen.

De renner van RTV Vierakker-
Wichmond, die sinds dit seizoen voor 

het Cyclingteam Jo Piels rijdt, demar-
reerde twintig ronden voor de finish
met de Duitser Hendrik Werner. Een
eindsprint moest gaan uitmaken wie
de winnaar was. Te Stroet bleek hier-
in de snelste van de twee. Het was de
eerste overwinning van dit seizoen
voor Te Stroet.

Te Stroet pakt zege in Duitsland
Wichmond - Wielrenner Rens te 
Stroet uit Keijenborg heeft zon-
dag in Duitsland het criterium 
Rund um Fischeln op zijn naam 
geschreven.

‘According to Mary’ is de band ge-
vormd rondom de zangeres Marion 
‘Mary’ van Wijk. Ze wordt terzijde 
gestaan door echtgenoot Roland van 
Wijk (met hem speelt ze ook in Peb-
bles & the BamBams) op gitaar, Alan 
Devlin-gitaar en zang, Manfred Hol-
kenborg-drums en Peter Jansen-bas 
en percussie. 
According to Mary staat garant voor 
een avond meebléren met de beken-

dere rocknummers als Keep’on Roc-
king in a Free World, Proud Mary, 
Born to be Wild, Hard to Handle,
Smoke on the Water, Like the Way 
I Do, Saturday Night, maar ook re-
centere nummers van bijvoorbeeld
Anouk en Sass Jordan worden niet
geschuwd. De band speelt het liefst in
bruine kroegen, maar is ook regelma-
tig te zien op festivals, bij bikerclubs
en op kermissen.

According to Mary

Wittebrink - Vrijdag 21 april komt de Rockband ‘According to Mary’
voor een optreden naar café ‘de Tol’ in de Wittebrink. Het optreden
begint om 21.00 uur en de toegang is (zoals altijd) gratis.

Er zijn o.m. foto’s van landschappen, 
bijzondere foto’s van weerspiegeling 
in het water, kunstzinnige foto’ s en 
macrofoto’s. (Macrofotografie is het 
fotograferen van zeer dichtbij van 
bijvoorbeeld insecten, waterdruppels 
zoals regen- en dauwdruppels). 

Ook is er bijvoorbeeld een foto te zien 
van de weerspiegeling van paarden 
in dauwdruppels. Ook macrofoto’s 
van insecten. Insecten waar je zo aan 
voorbij loopt, worden in macrofoto-

grafie heel bijzondere, soms mon-
sterachtige dieren. Zo is er een foto te
zien van de kop van de dambordvlieg
en de kop van de Franse veldwesp,
gemaakt op een afstand van 12 mm.
Wat ook heel bijzonder is, een foto
van koolzuurbelletjes in een glas bier.
Deze is gemaakt op een afstand van 4
millimeter. 

Rob Schmitz is op de tentoonstel-
ling aanwezig om tekst en uitleg te
geven.

Fototentoonstelling 
Rob Schmitz

Vorden - Op zondag 24 april Eerste Paasdag is er in de gewelven van
kasteel Vorden van 11.00 tot 17.00 uur een fototentoonstelling te zien
van Rob Schmitz.

Franse veldwesp
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Bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf streng
gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.

Een selectie uit ons
ruime aanbod occasions

VOOR
MEER AANBOD:

WWW.HERWERS.NL

 Ruime keuze  Vele merken
 Betaalbare prijsklassen

K R U I S B E R G S E W E G  8  H E N G E L O  G L D
T E L .  ( 0 5 7 5 )  4 6  2 2  4 4

W W W. H E R W E R S . N L

2e paasdag 
geopend

Gratis iPad2* bij aankoop van een 
nieuwe of gebruikte auto tijdens de 

Paasshow.
Of vraag naar onze financieringsactie!

* Bij toe te betalen bedrag vanaf  5000,00, niet i.c.m. andere acties.

BMW 316i Executive 1999 110.000 km  5.950 
Kia Carens 2.0 CVVT X-Tra 2006 47.804 km  11.950 
Kia Sportage 2.0 CVVT Comfort 2WD 2007 30.000 km  14.950 
Mazda 6 1.8i Exclusive 2003 93.066 km  7.950 
Mazda 6 1.8i Sport Touring 2007 52.282 km  15.950 
Mitsubishi Colt CZ3 1.3 Instyle 2008 38.473 km  10.950
Nissan Almera 1.5 Comfort 2002 86.511 km  5.950 
Nissan Almera 1.5 Ambience 2000 87.974 km  4.950
Nissan Almera 1.8 Acenta 2005 92.469 km  7.950 
Nissan Tino 1.8 Comfort 2001 127.500 km  4.950
Nissan Tino 1.8 Comfort 2002 59.464 km  6.450 
Nissan Tino 1.8 Comfort 2003 51.793 km  7.450
Nissan Micra 1.4 Tekna Cool 2003 84.951 km  6.450 
Nissan Micra 1.0 GL 2000 81.000 km  3.950 
Nissan Note 1.4 First Note 2006 90.172 km  9.950 
Nissan Note 1.6 First Note 2007 65.000 km  12.450 
Nissan Note 1.6 Life 2008 44.091 km  13.950
Nissan Pixo 1.0 Acenta Airco 2009 48.865 km  7.950
Nissan Primera 1.8 4D Business Vision 2003 127.847 km  6.950
Nissan Primera 1.8 Comfort 2000 129.520 km  3.950
Renault Clio 1.2-16V 75PK Expression 2008 82.498 km  7.950 
Peugeot 206 1.4 16V 90pk Quicksilver 2004 64.481 km  7.250
Renault Scénic 1.6 16V Dynamique 2005 100.000 km  9.950 
Volvo V50 1.8 Kinetic 2008 37.874 km  21.950
Volvo V50 2.4i Edition II 2008 80.361 km  22.950
Nissan Qashqai 1.6 Tekna 2WD 2007 57.425 km  17.950
Nissan Qashqai 1.6 Tekna Navi 2WD 2008 32.616 km  20.950
     
DIESEL/LPG     
Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT 2006 139.533 km  10.950 
Mitsubishi Space Star 1.6 Comfort 2001 98.336 km  5.950
Nissan Qashqai 1.5 dCi Tekna 2WD 2008 48.531 km  19.950
     
AUTOMAAT     
Citroën C3 1.4i Ligne Prestige 2003 115.861 km  6.950 
Citroën C5 2.0 16V Excusive 2003 115.000 km  7.450 
Nissan Note 1.6 Acenta Automaat 2006 63.297 km  11.450 
Nissan Note 1.6 Life+ Automaat 2009 34.736 km  18.950 
Nissan Qashqai 2.0 Tekna CVT 2WD 2008 20.322 km  23.950
Renault Modus 1.6 16V Tech Road 2006 35.826 km  11.950
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www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170

U vindt altijd de juiste tegel

2e paasdag zijn wij geopend!
van 11.00 tot 17.00 uur

NIEUW: mega showtuin met sierbestrating!

Koninginnedag za. 30 april gesloten

  

Al 25 jaar uw adres voor 

topkwaliteit en service ! 
Gunstig in het centrum gelegen semi-bungalow met 
aangebouwde garage en houten schuur, op een 
royale kavel, met ideale zonligging en veel privacy.

Prijs nader overeen te komen.

Keppelseweg 14, 7001 CG  DOETINCHEM
Tel. 0314-323404 / info@kempers-velthorst.nl

TE KOOP
PIERSONSTRAAT 2, ZELHEM

ZELFS IN UW TUIN PAST EEN BAD!

Almenseweg 2 (0575) 55 23 50
Vorden (06) 25 10 19 19 
GELIEVE EEN AFSPRAAK TE MAKEN  www.buunk-vorden.nl
Openingstijden: vrijdag 10 - 19.00 uur zaterdag 10 - 17.00 uur

KIJK!! 

Zaterdag 23 april
in het café

Hengelse
Ambassy



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een opdrachtgever in de omgeving van Doetinchem zijn wij 
op zoek naar een:

VERKOPER AGRARISCHE SECTOR
vacaturenummer: VIO823832

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het plannen, voorbe-
reiden en uitvoeren van commerciële activiteiten ten behoeve van 
de agrarische sector.

Je bent verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het 
commerciële plan in overleg met de directie. Tevens ben je ver-
antwoordelijk voor het realiseren van de verkoopdoelstellingen en 
het werven van nieuwe klanten in Nederland en het buitenland. Je 
signaleert trends, kansen en mogelijkheden en reageert adequaat 
op marktontwikkelingen. Je stelt verkoopprijzen en leveringsvoor-
waarden vast in overleg met de directie. Ook ben je verantwoor-
delijk voor het uitbrengen, beheren en opvolgen van offertes, 
het uitvoeren van product- en beursdemonstraties en brochures, 
mailings en internettoepassingen.

Voor deze functie zoeken wij iemand met een afgeronde MBO 
opleiding. Je hebt ervaring met verkoop aan een eindverbruiker en 
met het opzetten van een dealernetwerk. Het is van belang dat je 
ervaring hebt met de verkoop in de melkveehouderijbranche.
Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van harte 
uit te reageren. Voor aanmelding of voor meer informatie kun jij je 
richten aan Ingrid Olivier. Telefoonnummer: 0575-555518 of via 
Email: werk@europlanit.nl.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER OPBOUW M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenummer; VIO822779

Werkzaamheden;
Het assembleren van de verschillende componenten volgens 
tekening & werkopdracht tot het eindproduct.

Functie eisen;

TIG LASSER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIO809017

Werkzaamheden;
-

-
doet.

Functie eisen:

-

 
CNC-DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VVN00634
 
Werkzaamheden;

veelal (kleine) seriematige producten worden verspaand uit 

-
steunt andere collega’s met het instellen en programmeren van 

Functie eisen:

COÖRDINATOR SALES & MARKETING M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Parttime - vacaturenummer; 
VIO823788
 
Werkzaamheden;

-
clame & advertenties in samenwerking met een extern reclame-

& onderhoud van de website en voor het beheer van promotie 
en relatiegeschenken.

Functie eisen;

JUNIOR LAY-OUT TEKENAAR M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK821263
 
Werkzaamheden;

-

en beheren van databank (standaard machines en modules) en 

Functie eisen;

Voor de weekenden en vakanties 

zoeken wij een:

Bedieningsmedewerk(st)er

Ben jij representatief, gastvrij en houdt je 

van afwisseling?

Minimaal 1 dag per week. 

Interesse?

Reageren kan telefonisch

t.a.v.  Clemens Reijrink

Tel. 0544-371287

Hotel Restaurant Reijrink Lievelde

www.reijrink.nl

Wopereis  Installatietechniek vormt onderdeel van WSi en opereert op 
diverse vakgebieden zoals de basisdisciplines elektrotechniek en werk-
tuigbouw, maar ook met procesautomatisering, telematica en het bij deze 
activiteiten behorende technische service & onderhoud. In dit verband 
zijn wij in staat om kleine en grote opdrachten uit te voeren. Ons werk-
gebied bestrijkt hoofdzakelijk de regio’s Oost- en Midden Nederland.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een fulltime: 

 Allround 
Service monteur 
Functie inhoud
Als Allround Servicemonteur richt je je op het verhelpen en analyseren van 
storingen aan uiteenlopende technische installaties en systemen. Daarnaast 
verricht je, de daarbij voorkomende, controlerende onderhoudswerkzaamheden. 
Verder heb je een groot aandeel in de kwaliteit van het werk door tussentijdse 
en eindcontroles te houden. Je schrijft onderhouds-, keurings- en voortgangs-
rapportages en verricht metingen aan water, lucht- en elektrotechnische 
installaties. 

�������	
���
��Aantoonbare ervaring in onderhoud aan installaties;
���������	
�������	�����	
��������	�����������	������	��
��Bij voorkeur enige jaren ervaring als onderhoudmonteur;
���������	
����	�����������		�	������	�
��Goede communicatieve vaardigheden bezitten; 
��Geen 8 tot 5 mentaliteit;
��Klantvriendelijke opstelling. 

Is dit de vacature dat bij jou past, reageer dan en stuur je CV en motivatiebrief 
naar:

 Wopereis Installatietechniek BV 
 t.a.v. de heer B.J.H. (Bennie) Wopereis
 Postbus 208 
 7130 AE Lichtenvoorde

Bezoek onze website voor meer informatie: www.wsi-techniek.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze
advertentie stellen wij niet op prijs.



BanenContact 
 verschijnt wekelijks 

in een oplage van 
ruim 50.000 ex. in de 

 volgende edities:

U wilt ook op 
deze pagina 
adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

BRONCKHORST NOORD

BRONCKHORST MIDDEN

BRONCKHORST ZUID

RUURLO

WARNSVELD

Onze organisatie 

Wessels Tegels te Lichtenvoorde is specialist op het gebied van tegels in 
het compleet afwerken van badkamers, toiletten en keukens in nieuwbouw, 
renovatie en utiliteitsbouw. Wessels Tegels is VCA gecertificeerd, staat op een 
professionele manier in de markt en telt meer dan 100 medewerkers. 

Opdrachtgevers weten Wessels Tegels steeds vaker te vinden ondanks de 
krimpende economie. Het voordeel van Wessels Tegels is dat wij een compleet 
pakket aan kunnen bieden. Met de uitbreiding van Wessels Tegels & Sanitair, 
Wessels Keukens en Greven Natuursteen zijn wij de ideale partner voor veel 
landelijke opdrachtgevers.

Uitstekende kwaliteit, een actieve aanpak en klantgericht maatwerk leiden 
landelijk, al bijna 40 jaar, tot succesvolle projecten. Wessels Tegels, een sterk 
merk!

Voor onze vestiging in Lichtenvoorde zijn wij op zoek naar een:

KEUKEN ADVISEUR
Een zelfstandige functie voor een ambitieuze adviseur.

Functie profiel:

Verkopen zit in uw bloed en u heeft enkele jaren ervaring. U bent graag en veel 
bezig met klanten. U bent Commercieel ingesteld en u weet hoe u anderen kunt 
overtuigen. U heeft te maken met zowel de particuliere als de projectmatige klant. 
U benadert actief potentiële kopers en zorgt ervoor dat u een helder beeld krijgt 
van de wensen, ideeën en behoeften van de klant. Op basis hiervan maakt u 
een passend ontwerp voor de inrichting van de ruimte eventueel aangevuld met 
alternatieve opstellingen.

U bent verantwoordelijk voor het opstellen van de offerte (uitwerking in het 
software programma), het maken van installatieberekeningen en -tekeningen 
en het berekenen van de kostprijs. U weet draagvlak te verkrijgen voor de 
aankoopvoorwaarden en de overeenkomst (op basis van een persoonlijk 
verkoop target). Na overeenstemming werkt u de bestelling uit op materiaal- 
en onderdelenniveau, maakt installatie en -tekeningen en draagt zorg voor de 
afwikkeling van de opdracht.

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO werk- en denkniveau en heeft een 
commerciële achtergrond.
Beschikt daarnaast over goede communicatie vaardigheden en heeft enekele jaren 
ervaring in een soortgelijke functie in een commerciële omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

U kunt rekenen op goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
zijn er volop mogelijkheden voor het volgen van trainingen en cursussen. 

Solliciteren 

Is deze boeiende en afwisselende betrekking u op het lijf geschreven en vindt u het 
een uitdaging om diverse projecten aan te pakken? 
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie binnen 14 dagen naar:
Wessels Tegels, t.a.v. Dhr. H.J. Tinselboer, Nobelstraat 2, 
7131 PZ LICHTENVOORDE of per mail naar h.tinselboer@wesselstegels.nl
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met
de heer H.J. Tinselboer (0544 – 712303).

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden
secretariaat@oxalisflowers.eu

Vorden BV
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