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In Groenlo bezocht zij de middelbare
school ‘Havink’. Na een poos in Lich-
tenvoorde te hebben gewoond, ver-
huisde Lobke op gegeven moment met
haar ouders naar Vorden. Zegt ze:
‘Toen ik de HAVO had afgerond wilde
ik eigenlijk naar de kunstacademie.
Echter, ik twijfelde of ik dat wel aan
kon. Een hele andere wereld, pas ik
daar wel bij, zo vroeg ik mij af. Ik heb
toen maar besloten om naar de PABO
in Doetinchem te gaan. Toen ik het di-
ploma op zak had werd toch wel weer

duidelijk dat alle dagen op school les
geven mij ook niet bepaald trok. Dus
alsnog toelatingsexamen gedaan voor
de kunstacademie. In 2006 ben ik met
goed gevolg in Zwolle (ArtEZ school)
afgestudeerd.

Wanneer je kiest voor ‘autonoom beel-
dend kunstenaar’, wat ik dus heb ge-
daan, word je eigenlijk opgeleid om
vanuit je eigen ideeën te werken. Ui-
teraard wel met een brede basiskennis
zoals boetseren, schilderen, fotogra-

fie, druktechnieken, filosofie en
kunstgeschiedenis. Tijdens de studie
worden er veel musea bezocht. De ‘ei-
gen inbreng’ speelt eveneens een be-
langrijke rol. Wanneer ik met iets be-
zig ben, staat het eindresultaat meest-
al nog niet vast. Daar blijf ik ‘onder-
weg’ aan schaven. Zo ben ik momen-
teel bijvoorbeeld veel bezig met land-
schappen. Ik kijk dan naar de structu-
ren in de landschappen, hoe stroomt
een rivier, hoe loopt een weg en dat
soort dingen. Zo heb ik ooit een land-
schap uitgebeeld, gemaakt van o.a.
schuimmaterialen. Dat heb ik in ‘Kun-
stenlab’ in Deventer gemaakt,’zo zegt
Lobke Meekes.
Wanneer je haar website www.lobke-
meekes.nl aanklikt dat zie je dat Lob-
ke met succes aan een aantal kunst-
projecten heeft meegewerkt. Bijv. vo-
rig jaar aan ‘Show Your Passion’ in het
hoofdkantoor van ABN AMRO in Zwol-
le, de groepsexpositie ‘Dinner at bou-
levard’ in 2007 in Den Bosch. Verder
aan groepsexposities in Lochem en
Doetinchem en een duo-expositie in
Deventer. Ook heeft Lobke aan een
aantal kunstprojecten met kinderen
meegewerkt. Thans is er tijdens de
openingsuren van de bibliotheek in
Vorden (tot en met de gehele maand
mei) de expositie ‘Sprekende boeken’.
‘In dit project wordt de bezoeker on-
derdeel van een interactief werk,
waarbij de zintuigen op scherp wor-
den gesteld. De mensen die de biblio-
theek binnen stappen, worden eigen-
lijk zelf onderdeel van het project.
Zonder de hulp van de medewerkers
in de bibliotheek is dit project niet
mogelijk. Ik ben met name heel erg
blij met de enthousiaste medewerking
van Will(emijn) Kolenbrander.
Ik heb voor ‘Sprekende boeken’ het
concept en de regels ‘van het spel’ aan-
geleverd. Ik wil er verder niet te veel
over verklappen. Ik denk wel dat de be-
zoekers verrast zullen worden, ik ben
zeer benieuwd’, zo zegt Lobke Meekes.
In juli houdt ze zich weer met een an-
der project bezig. Nabij Den Bosch is
een wijk die heet ‘Haverley’. Daar
staan negen kastelen. Ik ga daar met
behulp van glazen potten een 5 meter
hoog transparant kasteel bouwen.
Wanneer de bezoekers ‘mijn kasteel‘
bezoeken en ze schroeven een deksel
van een glazen pot dan horen ze een
verhaal van één van de kastelen in de
wijk’, zo zegt Lobke.

Lobke Meekes met project 'Sprekende boeken'
in bibliotheek Vorden

De mensen die in de zomermaanden regelmatig het zwembad in Vorden
bezoeken, kennen ongetwijfeld Lobke Meekes. Gedurende de afgelopen
acht jaren was zij daar badjuffrouw. Een ‘juf’ die bij de jeugd altijd wel ‘in‘
was voor een geintje. Deze zomer zal Lobke ontbreken en houdt zij zich
veelal met kunstzinnige activiteiten bezig. Lobke: ‘De jaren dat ik op het
zwembad werkte heb ik als bijzonder leuk ervaren. Een prettige bijkom-
stigheid daarbij was, dat ik op deze manier tijdens mijn studie wat centen
kon verdienen.Thans ben ik autonoom beeldend kunstenaar, een beroep
waar je niet van kunt leven. Daarom doe ik er wat andere activiteiten bij.
Zo geef ik één dag in de week les aan groep acht van de basisschool ‘Wel-
gelegen’ in Warnsveld. Ook run ik samen met grafisch ontwerper Judith
Ceelen een bedrijf IDKR8 genaamd (www.IDKR8). Wij geven trainingen om
binnen bedrijven een creatieve cultuur te realiseren’, zo zegt de thans 28-
jarige Lobke Meekes.

Lobke Meekes (links).

Vogelschieten
Linker vleugel Theo Schotsman
Rechter vleugel Mike Bouwmeister
Staart Anton Negerman
Kop Gerrit Schuerink
Ringsteken
1e Johan Heuvelink
2e Inneke ten Damme
3e Tinie Pellenberg
Fladderschieten
1e Kevin Langwerden

2e Sharon Bouwmeister
3e Arjan Middendorp
Schijfschieten
1e Jose Smeenk
2e Jan Wolters
3e Gerrit Schuerink
Sjoelen
1e Jan Wolters
2e Jaap Korenblik
3e Hennie Harmsen
Gavel gooien
1e Rik Velhorst
2e Henrie Langwerden
3e Jan Wolters

Stoelendans
Kinderen Merle Kuiperij
Volwassenen Dik Groot Jebbink

Buurtfeest de Veldwijk
Uitslagen volksspelen buurtfeest
van buurtvereniging 'de Veldwijk'
(26ste keer). 
Gehouden op zaterdag 25 april jl.
Nieuwe Koning Theo Schotsman,
Koningin Gerdien Schotsman.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

4 Geraniums

€5.00

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 
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Deze week
in Contact

AutoContact

DDeezzee  wweeeekk  
vveerrsscchhiijjnntt

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!

Koninginnedag zijn wij
open van 8.00 tot 13.00 uur!

Bij een besteding van minimaal € 25,00:
• Elke donderdag krat bier 

(elk bier naar keuze, max. 2 kratten) € 8.83
• 4 gemarineerde speklappen

nu slechts € 2.98
• gemarineerde spare-ribs kilo € 3.99
• 4 Tompoucen, oranje of roze

nu slechts € 2.50
(Deze acties vervallen indien het product in een week-actie loopt)

Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 3 mei 10.00 uur mevr. J. Ruiterkamp, Bathmen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. P. Vroegindewey, Ermelo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. A. Hagoort, Middelburg.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 mei 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 mei 17.00 uur Woord- en communieviering.
Zondag 3 mei 10.00 uur Woord- en communieviering,
herenkoor.

Tandarts
30 april en 2/3 mei J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573)
25 43 57. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk
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) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60

vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Zelhem; Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden;
P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Zelhem.
voor meer informatie 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 Woonzorgcentrum De Wehme.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar.
Internet: www.sensire.nl. E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900)
88 56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & 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) 52 06 12.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

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

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

Dagmenu’s
29 april t/m 5 mei 2009  

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 29 april
Minestronesoep/Spies de Rotonde met kruidenboter,
aardappelen en rauwkostsalade. 

Donderdag 30 april
Oranje buffet van 17.00 t/m 21.30 uur (geen dagmenu,
geen à-la-carte).

Vrijdag 1 mei
Uiensoep/Pangafilet met pesto saus, tagliatelle en
groente.

Zaterdag 2 mei (alleen ophalen/bezorgen)
Cordon bleu met frieten, rauwkostsalade/ijs met
slagroom.

Maandag 4 mei
Aspergesoep/Duitse biefstuk met gebakken uien,
aardappelen en groente.

Dinsdag 5 mei
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/
ijs met slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Te koop: Veewagen ge-
schikt voor ±8 koeien. Ook te
gebruiken als hooiwagen.
Wim Kornegoor tel.
0575441346 of 06 20801930

OLIE BESTELLEN?
BIJ:

WEULEN
KRANENBARG
NATUURLIJK!

NU 3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

OVERALL’S p.s. € 18,95
TEL. 0575 551811

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

Te koop stalen en houten 
magazijnkasten, zeecontai-
ners voor opslag 6 meter, 
dekkleden, balkhout, plank-
hout, werkbank, bureaus, 
tafels en stoelen, bankstel, 
rieten stoeltjes, antiek dres-
soir, wagenwielen, decora-
tiekachels, keukenkastjes, 
emaille opbergdozen, 
deuren, tegels, straatklinkers,
dakpannen, oude stenen, 
plavuizen, houten wanden 
met en zonder glas, alumi-
nium overhead deur, houten 
schaarhekjes, kinderfietsen, 
herenfietsen, gaskachel, gas-
fornuis, oliekachel en zonne-
schermen. Stationsstraat 18, 
Ruurlo. Telefoon 0573 - 45 
14 26

�VERMIST: Border Collie
reu, 3 kleur, overwegend
zwart met witte bef. Wie heeft
hem gezien?06 21 91 52 47/
06 51 80 82 18

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

’t is Oranje, ’t blijft Oranje

Vlaai v/d week

Sinaasappelbavaroisevlaai 

6-8 personen € 6,55

Koninginnedag-
aanbieding
geldig op woensdag 29 april

• Oranjetompoucen
5 halen = 4 betalen

Wij zijn Koninginnedag gesloten!

�Gevraagd: lieve oppas +
hulp in huishouding in Vor-
den (kids 6 en 7 jaar). Elke
donderdag van 15 tot 18 u.
Enthousiast? Bel gerust 06
5119 4935.

�Een moeder is speciaal.
De WERELDWINKEL ook.
Verwen haar met een sie-
raad.
Nú 10% korting.

VERMIST
ZWARTE LABRADOR in
omgeving Wildenborchse-
weg Vorden. Circa 1 jaar
oud. Naam : Bella. Graag
contact opnemen via tel.: 06
54 28 39 73

�Uitslag Darttoernooi
Squash Vorden: 2e plaats 

Sandor VerkijkBert van Genderen kkoopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Elwikra Zelhem Dr.Grashuisstraat 12 
* Zonweringen * Markiezen. 
* Terrasoverkappingen Aluminium 

v.a. € 750,= 
* Rolluiken‚ v.a. € 120 ,=
Topkwaliteit betaalbare prijzen 
tel. 0314624711 / mob. 0620364752
www.elwikra.nl 
w.kranenbarg@kpnplanet.nl 

�Te koop: komkommer, to-
maten, courgette en paprika-
planten. Brocolli, spits en
bloemkoolplanten. Sla, andij-
vie, peterselie en selderij-
planten. Aardappelen. Diver-
se soorten groenten en fruit.
Andre Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden tel. (0575) 55 68
76



1984 2009

Op maandag 4 mei zijn wij

Henk & Aaltjen
25 jaar getrouwd.

Dit willen wij graag met u vieren op vrijdag 8 mei
vanaf 20.00 uur in Café-Restaurant De Pauw in
Warnsveld.

Henk en Aaltjen 
Makkink-Wuestenenk

“Weezenloo”
Vordenseweg 17
7231 PB  Warnsveld

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

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

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

Alleen op afspraak.

TANKEN?
BIJ TANKSTATION:
WEULEN
KRANENBARG
ENKWEG 1a, VORDEN

NATUURLIJK!
NU IN ONZE SHOP

3 SPIJKER-
BROEKEN € 39,95

CAPS, SHAWLS en
ZONNEBRILLEN p.s. € 5,=

TEL. 0575 551811

Veel heb je ons gegeven
Altijd stond je voor ons klaar
Je genoot met je grote liefde van het leven
Het gemis daarvan viel je zwaar
Je sportiviteit hield je op de been
Ongelooflijk dat je zo plots van ons verdween

Diep bedroefd en met grote verslagenheid geven
wij u kennis van het geheel onverwacht overlijden
van onze lieve vader, schoonvader en opa 

Karel Nieuwenhuis
weduwnaar van Marietje Klein Heerenbrink 

in de leeftijd van 70 jaar.

Esther en Chris 
Rik, Bo

Mark en Nilva 

23 april 2009
Brinkerhof 75
7251 WX Vorden 

Er is dinsdag 28 april van 19.30 tot 20.15 uur gele-
genheid tot afscheid nemen en condoleren in het
uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den. 

De crematieplechtigheid zal woensdag 29 april om
11.15 uur plaatsvinden in de Veluwezaal van het
crematorium te Dieren, Imboslaan 6. 

Na afloop kunt u de familie eveneens persoonlijk
condoleren in de koffiekamer van het crematorium. 

Indien u geen persoonlijk bericht mocht hebben
ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te

beschouwen.

Oranjebitter en
pepersteaks

Welkom in de week van oranjebitter, tompouce en .....
pepersteak! Ja, je leest het goed, want bij de Keurslager

betaal je deze week maar € 5,50 voor 3 pepersteaks.
Een vorstelijke aanbieding die je kunt verwachten van

een slager waar het altijd iets meer mag zijn.
Ook als er niets te vieren valt!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks
3 stuks € 5.50

SPECIAL

Abrikozenflapje
100 gram € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Rosbief + Filet Americain
2 x 100 gram € 3.29

TIP VAN DE KEURSLAGER

Gehakt cordon bleu
4 stuks € 4.98

MAALTIJDIDEE

Rundvleessalade
500 gram € 3.29

Ons geluk is uitgebreid met de geboorte van

Lotte
Joanna

Lotte is geboren op 20 april 2009 om 22.56 uur.
Ze weegt 3540 gram en is 54 cm lang.

De trotse ouders en grote broer zijn:
Arjan Wiggers en Marloes Brandenbarg
Luuk

Eikenlaan 5
7251 LT  Vorden
Tel: 0575 - 55 91 91

Hierbij willen we iedereen hartelijk bedanken voor
het warme medeleven dat wij hebben ondervonden
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve
man, onze vader en opa

Jan Heijenk

Het heeft ons erg goed gedaan.

Gerrie Heijenk-Brummelman
Kinderen en kleinkinderen

Van het concert des levens 
krijgt niemand een program. 

Na bijna 60 jaar samenzijn is van ons heengegaan
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, groot-
en overgrootmoeder

Berendina Rossel-Bruil
Bertha

in de leeftijd van 88 jaar.

G.J. Rossel
Gerrit en Wilma
Ineke en Albert
Anneke en Ap
Betsie en Henk 

Klein- en achterkleinkinderen

De herinneringsdienst zal plaatsvinden op vrijdag 1
mei om 13.00 uur in het uitvaartcentrum van Monu-
ta, Het Jebbink 4a in Vorden. 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om
vanaf 12.15 uur afscheid van haar te nemen. 

Aansluitend zullen we haar begeleiden naar haar
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats
aan de Kerkhofweg in Vorden. 

Na afloop is er gelegenheid om de familie te con-
doleren in genoemd uitvaartcentrum. 

Bertha is thuis in haar vertrouwde omgeving. 

Vorden, 26 april 2009
Deldenseweg 6a
7251 PN Vorden

Opgewekt en zorgzaam
Nooit vragend, nimmer klagend
Moedig ging ze door steeds weer
Tot op het moment
Het wilde niet meer

Na bijna 60 fijne jaren van samen zijn is, na voor-
zien van de Ziekenzalving, in alle rust van ons heen-
gegaan, mijn lieve vrouw, onze moeder, schoon-
moeder en allerliefste oma en over-oma

Johanna Theodora Carolina
Helmink-Mullink

Anny

echtgenote van Arnoldus Jozef Antonius Helmink

* 2 april 1923 † 26 april 2009

Arnold Helmink
Henri en Ineke
Bernard en Rieky
Marcel en Anita

klein- en achterkleinkinderen

De Horsterkamp 21, 7251 AZ Vorden.

Anny is thuis opgebaard.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Haas, Dr. de
Jong, de medewerkers van Sensire en Het Spittaal
ziekenhuis voor de liefdevolle verzorging.

De avondwake ter nagedachtenis zal worden ge-
houden op vrijdag 1 mei om 19.00 uur in de Chris-
tus Koning Kerk, Het Jebbink 6 te Vorden.

De plechtige uitvaartviering, waarvoor u wordt uit-
genodigd, is op zaterdag 2 mei om 10.30 uur in
voornoemde kerk, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op het Parochiekerkhof, Ruur-
loseweg te Kranenburg.
U kunt afscheid van haar nemen, na de avondwake
thuis en voorafgaand aan uitvaartviering in de kerk.

Condoleren na de begrafenis in De Herberg, Dorps-
straat 10 te Vorden. 

Wegens familie omstandigheden zijn onze winkels te

Vorden en Eibergen

op vrijdagavond 1 mei (koopavond) vanaf 18.00 u.
en op zaterdag 2 mei de gehele dag

Gesloten

Helmink Woninginrichting BV

Helmink Vorden
Zutphenseweg 24
7251 DK Vorden

Helmink Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
7151 AD Eibergen 

“Lieve oma, we zullen je missen.”

Carla en André
Thijmen

Jeroen en Gabriella
Daniella

Bas
Marco en Linda
Jos
Arno en Miranda
Arjan en Sabine
Erwin en Judith
Ronald en Joyce
Dennie

“Je
verdient 
meer
in je 
vakantie!”

Reageer en 
solliciteer via:
www.sensire.nl



Silvia Wolsing (1935) woont al zes jaar in Meulenvelden, Didam, een 

woonservicegebied dat met financiële steun van de provincie Gelderland 

tot stand is gekomen.  

Startende jongeren en gezinnen wonen er ook. Alles is binnen 

handbereik: zorg, een verpleeghuis, winkels en een apotheek. 

Muziekmiddagen en een filmhuis waar jong en oud op af komen zorgen 

voor sfeer. Silvia Wolsing zit op computercursus. Je kunt je bij nog 

veel meer dingen aansluiten: ‘Ik woon zelfstandig, maar kan om zorg 

bellen. Ik voel me hier fijn en vrij en ben niet bang voor inbraak. Mijn 

kinderen helpen mij als het nodig is. Wie alleen is kan naar het loket 

waar elke dag mensen zijn om te helpen.’

Provinciale Staten van Gelderland heeft een subsidieregeling 

vastgesteld met een extra bedrag van een miljoen euro voor particulier 

initiatief op het gebied van wonen met zorg en ICT plus domotica. De 

provincie Gelderland wil meebetalen aan innovatieve ideeën die eraan 

bijdragen dat ouderen of mensen met een beperking langer zelfstandig 

kunnen blijven wonen.

Meer informatie www.gelderland.nl/thuisgeven

Gld.dichtbij
Tweewekelijkse pagina voor de inwoners van Gelderland
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Mariska Scheuer (1958), chirurg in het St. Jansdal in Harder-

wijk, woont in Ermelo. Dagelijks gebruikt Mariska de auto, 

maar zij fietst sinds kort van het transferium naar het 

ziekenhuis.

De gemeente en de provincie verstrekten de fiets gratis als 

experiment. Om tijdens het werken aan de N302 fi les te 

vermijden. Mariska: ‘Dit is een goede aanleiding. Je hebt 

toch een auto in de buurt voor afspraken in het land of als 

je plots terug moet. Ik wilde dit eigenlijk al eerder en de 

kinderen houden me eraan, ook als het regent. Meer steden 

zouden dit moeten doen met hun forensen. Hoe ouder ik 

word, hoe groener.’ Meer informatie www.gelderland.nl en 

www.bereikbaarharderwijk.nl

‘Hoe ouder ik word, hoe groener’

Oneens, ouderen zouden in de 

watten gelegd moeten worden. 

Zij hebben de maatschappij 

vorm gegeven en de welvaart 

gecreëerd die wij hebben. Dat wij 

initiatieven ontplooien om zaken 

te laten aansluiten bij hun zorg- 

en huisvestingsvraag, is eigenlijk 

zoals het hoort.

Herman Koster, fractie CDA 

Ouderen collectief in de watten 

leggen vind ik overbodig. Ik heb 

liever dat we investeren in een 

goede voorbereiding van jongeren 

op hun levensweg. Voor ouderen 

die zich zonder voorzieningen 

niet kunnen redden, moeten 

noodzakelijke aanpassingen 

haalbaar en betaalbaar zijn.

Mijnke Bosman, fractie PvdA

Reageer op gelderland.nl/stelling

Ouderen worden in de 
watten gelegd

De provincie Gelderland organiseert zaterdag 20 

juni de eerste regiodag op de Veluwe. Er gaan die 

dag veel deuren open die anders gesloten blijven. 

Er is een enorm aanbod aan leuke dingen om te 

doen. Landgoed Schovenhorst in Putten doet ook 

mee. Marlies Peters (1967) werkt er al tien jaar 

met enthousiasme, omdat de omgeving en het 

type werk haar zeer bevallen. Marlies: ‘Kom naar 

Schovenhorst en geniet van de bomentuinen, 

het speelbos en de Bostoren met op 40 meter 

hoogte een bos en een uniek uitzicht over de 

Veluwe’ Er is van alles te zien en veel te beleven 

tijdens de regiodag. Overal op de Veluwe zijn 

de voorbereidingen in volle gang. Als het weer  

meewerkt wordt het een schitterende dag!

Zie programma op www.gelderland.nl/regiodag

Gastvrije regiodag 20 juni op de Veluwe

‘Ik voel me hier fijn en vrij’

Een glimp van Juliana en haar familie

Prijsvraag

Doe mee met het Rad van Fortuin

Het antwoord op de vraag van 

april is te vinden op de site: 

bestuur en politiek-> taken 

en werkwijze-> leden van 

Provinciale Staten. 

Uit de vele goede inzenders 

kwam de kaart van Dianne 

Determeijer uit Loenen 

te voorschijn. Hartelijk 

gefeliciteerd!

Op 30 april verschijnt Honderd 

jaar Oranje in Gelderland 1909 

– 2009. Dit fototekstboek is 

op initiatief van de Gelderse 

commissaris van de Koningin 

Clemens Cornielje en met 

financiële steun van de 

provincie ontstaan als project 

van het Gelders Archief.  

www.mijngelderland.nl

Overijssel en Gelderland willen de inwoners van Oost-Neder land

laten zien wat er hier allemaal tot stand is gekomen met  Europees

geld. Onder het motto 'Oost-Nederland Blij met Europa!' is er

een feestelijke toernee: Nijmegen 15 mei, Doetinchem 16 mei,

Deventer 19 mei, Zutphen 26 mei, Enschede 28 mei en Arnhem

30 mei. Met theater, het Rad van Fortuin en een ballonnen -

wedstrijd voor de jeugd wordt het geheel extra aantrekkelijk

gemaakt. Zie ook  www.go-oostnederland.eu

PRIJSVRAAG

Silvia Wolsing: 'Ik woon zelfstandig, maar kan om zorg bellen'

Mariska Scheuer: 'Meer steden zouden dit moeten doen met hun forensen'

De Bostoren geeft op 40 meter hoogte een uniek uitzicht over de Veluwe

Fotografie: Marco Vellinga, Oosterbeek

STELLING SOCIAAL

ACTUEEL

ACTUEEL

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wél.… de zorg van de uitvaart,

ongeacht waar u verzekerd bent.

Bezoek onze inloop op
iedere eerste zaterdag
van de maand tussen
10.00 uur en 12.30 uur.

Uitvaartverzorging
PATRIMONIUM

(lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 0313-474909

Rouwcentrum: Meipoortstraat 74, Doesburg
Inlichtingen en administratie: 0313-475787

www.patrimoniumdoesburg.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

VIKORN
HEERLIJK MEERGRANEN

NU VOOR  € 1.99

MET GRATIS
KANSKAART VOOR EEN

VOETBALCLINIC

ROZIJNEN-
BOLLEN

NU 6 HALEN

5 BETALEN

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 28 april t/m zaterdag 2 mei.

ORANJEVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

UPC ZENDERWIJZIGING

Op woensdag 6 mei veranderen alle tv- en radio-

zenders van frequentie. Dit betekent dat u vanaf

die datum alle zenders opnieuw in moet stellen.

Dit kunnen wij voor u verzorgen. 

De kosten hiervoor zijn: 1e apparaat € 15,-

Elk volgend apparaat € 10,-

Geef u, in verband met de te verwachten grote drukte, tijdig op.

Wij kunnen u dan ook op tijd inplannen.

Bel hiervoor naar: 0575-464261 of kijk op www.expert-arendsen.nl.

Arendsen
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld.)

Almenseweg 35a • 7251 HN  Vorden • Tel.: 0575 - 55 40 01 
www.oldelettink.nl • info@oldelettink.nl

!
Net buiten het dorp Vorden vindt u
Restaurant ‘t Olde Lettink. Of u nu wilt
genieten van een vers kopje koffie, een
lunch of diner... bij ons voelt u zich thuis!

Uw smaak, Onze sfeer Lunch menu "van Oranje"

(tomatensoep, broodje ham of kaas)

€ 5,50

Vanaf 17.00 uur

"Koninginnedag buffet"

€ 13,50
(soep, salades, rauwkost, div. vlees-

gerechten, geb. aardappelen en friet)

KONINGINNEDAG:

Vol smaak:
Kalter aardbeien 500 gram 2,49
Gesneden raapstelen 300 gram 1,99

Vaste lage prijzen:
Turbana bananen 1 kilo 1,29
Elstar appelen
van eigen kwaliteitsteler 1 kilo 0,99
Blauwe druiven
van eigen huismerk “Trofee” 1 kilo 2,49

Uit eigen keuken:
Lasagne per persoon 6,95
+ bakje rauwkost

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 4 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 
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Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder 

beschikbaar:
Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings, restau-

rants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden 

voor doorplaatsing van advertenties in onze

weekbladen: Contact Bronckhorst, Contact

Ruurlo, Weekblad Elna, Groenlose Gids en

Contact Warnsveld!
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Wieme.

B. Slop.

C. Liekspier.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Dit verhaal in beelden begint vanzelf-
sprekend met de 'aankondiging van
de geboorte van Jezus'. Dan volgt een
fraaie kerststal en een prachtig beeld-
je van 'de vlucht naar Egypte'. Het laat
daarna ook in beelden zien hoe Jezus
als kind in de Heilige Familie heeft ge-
leefd, zijn zoektocht als twaalfjarige
in de tempel en zijn deelname aan het
dagelijkse leven van zijn tijd. 

De wonderlijke visvangst en andere
wonderen worden in fraaie beelden
getoond. En dan volgt het Laatste
Avondmaal, de Kruisweg en de kruisi-
ging. Zijn opstanding besluit dit le-
vensverhaal. De beelden of groepen
zijn genummerd en worden in een
wegwijzer' uitvoerig toegelicht.

EEN GALERIJ VAN APOSTELEN
Niet alle beelden zijn afkomstig uit de
eigen collectie. Een belangrijk deel is
afkomstig uit de bijzondere collectie
van Henk Ensink uit Deurningen die
al meer dan veertig jaar devotionalia
verzamelt. Hij heeft een bijzondere
band met het museum op de Kranen-
burg. 

De fraaie groep van Jezus met zijn
vrienden de Apostelen werd in bruik-
leen afgestaan door de heer Melen-
horst in Twello. Trouwens: het is een
ongewone ervaring om de kerk bin-
nen te wandelen tussen een cordon
van twaalf levensgrote Apostelen. De-
ze beeldengroep stond dertig jaar lang
bijna vergeten in een fietsenstalling
van een Brabantse kerk. Dank zij een
tip van een bezoeker van het museum
en met speciale toestemming van de
bisschop kreeg de groep een centrale
plaats in het middenpad van de Anto-
niuskerk.

ERG VEEL MOOIS
Dwalend langs de vitrines valt op met
hoeveel zorg de overige wat kleinere
beelden een plek hebben gekregen. Er
zijn bijvoorbeeld juweeltjes bij van
Mariabeelden, die door de makers uit-
bundig zijn versierd of zo sereen en
mooi zijn vormgegeven dat je er stil
van wordt.  En ook de circa honderd
grote beelden aan de pilaren en de
wanden van de kerk vertellen elk hun
eigen verhaal. De stichting 'Vrienden
van de Kerk op de Kranenburg', die al
dit moois in stand houdt, is zo'n tien
jaar geleden begonnen met een lege
kas en met slechts twee beelden die
nog in de kerk stonden en die de Twee-
de Beeldenstorm hadden overleefd.
Echter wel met een gouden idee en
een groot enthousiasme van de vrij-
willigers. Nu beschikt het museum
over een intussen zeldzame collectie
van ruim 800 beelden van heiligen,
waarvan er zo'n 600 zijn tentoonge-
steld. Bovendien heeft die grote inzet
van vrijwilligers in de vorm van tech-
nici, vormgeefsters, gastvrouwen en -
heren en gidsen die groepen begelei-
den er voor gezorgd dat het museum
zojuist een officiële status en erken-
ning heeft gekregen als landelijk gere-
gistreerd en erkend museum.

HET GAAT OM EEN ERFGOED
Het gastenboek waarin bezoekers heel
vaak een korte impressie van hun be-
zoek geven, staat boordevol dankbe-
tuigingen. Dankwoorden vooral voor
het feit dat een groep vrijwilligers zich
zo enthousiast inzet voor het behoud
van dit kerkelijk erfgoed en dank ook
dat al dit moois nu deskundig wordt
bewaard voor de toekomst. Er is ook
veel waardering voor het klankbeeld
'Het wonder van Antonius' waarin de
betekenis van heiligen en hun achter-
grond op boeiende wijze wordt toege-
licht. Het is geschreven door Harry
van Rijn en gerealiseerd door foto-
graaf en lichtkunstenaar Fons Rou-
wenhorst.
Wie al eerder het Heiligenbeeldenmu-
seum heeft bezocht zal verrast zijn
door de vele nieuwe beelden en groe-
pen en het origineel uitgebeelde le-
vensverhaal van Jezus. Voor wie er nog
niet eerder is geweest is het een boei-
ende kennismaking met de wereld
van de heiligen die hier in vaak bijzon-
der fraaie beelden zijn tentoongesteld.
Het 'Museum voor Heiligenbeelden' is
open tot eind oktober 2009 elke dins-
dag, donderdag en zondag van 11 tot
17 uur.

Boeiend beeldverhaal over
het leven van Jezus
Elk jaar kiezen de vrijwillige mede-
werkers van het Heiligenbeelden-
museum op de Kranenburg een
thema waarin beelden van heili-
gen op een bijzondere manier tot
leven worden gebracht. Dit jaar
werd als thema gekozen: het leven
van Jezus. De vraag was wel: hoe
breng je dat leven in beeld? Die
vraag werd op zeer creatieve wijze
beantwoord. Langs de hele zijwand
van de kerk wordt in een boeiende
presentatie met beelden het le-
vensverhaal verteld van de Man van
Nazareth. De vormgeversploeg van
het museum heeft er in de afgelo-
pen weken hard aan gewerkt met
een verrassend mooi resultaat.

WERVINGSCAMPAGNE 
"DOEN WAT JE HART ZEGT"
Eind april start Sensire een wervings-
campagne. Het doel is werven van
nieuwe collega's voor de (wijk)zorg.
Achterliggende gedachte is dat teams
steeds zelfstandiger gaan werken
waardoor de medewerker kan "Doen
wat je hart zegt.". Het gaat in totaal
om zo'n honderd (wijk)verpleegkundi-
gen, verzorgenden IG en verzorgen-
den niveau 3, voor zowel de verpleeg-
en verzorgingshuizen als de thuis-
zorg. De wijkverpleegkundigen zijn
nodig omdat Sensire gaat werken met
veel meer en kleinere teams. Elk team
heeft een wijkverpleegkundige nodig.
Aangezien er veel vraag is van klanten
naar zorg van Sensire, zijn ook meer
verzorgenden nodig.
In de wervingscampagne "Doen wat je
hart zegt." komt naar voren dat de me-
dewerker voor de klant en voor Sensi-
re veel meer is dan een wijkverpleeg-

kundige of verzorgende. Zij is het visi-
tekaartje voor de klant en biedt naast
de zorg nét dat beetje extra. Dit gevoel
wil Sensire in de campagne overbren-
gen via foto's die ze, samen met colle-
ga's uit de praktijk, heeft laten maken.
De boodschap wordt afgesloten met
de tekst "Doen wat je hart zegt".
Voor de wervingscampagne is vanaf
21 april een actiewebsite te bezoeken:
www.doenwatjehartzegt.nl. Via deze
website kunnen kandidaten hun be-
langstelling voor de vacatures kenbaar
maken.

HOE WERKT DE NIEUWE
ORGANISATIE?
Maarten van Rixtel, bestuurder van
Sensire licht toe hoe Sensire werkt na-
dat de organisatievernieuwing is inge-
voerd: "Bij de inrichting en werkwijze
van de nieuwe organisatievorm staan
de klantvraag en de professionaliteit
van de medewerkers centraal. De wijk-

teams zijn zelf eigenaar van het zorg-
proces ('Onze wijk, onze zorg'), en wor-
den indien nodig zo ondersteund
door de organisatie dat zij zo zelfstan-
dig mogelijk en met plezier hun werk
kunnen doen, zij kunnen dus doen
wat hun hart zegt." "Alles draait om de
zorgmedewerker en de klant. Het is de
taak van de organisatie om dat te on-
dersteunen. Dat betekent dat Sensire
de zorgmedewerkers niet lastig valt
met onnodige en verstorende bureau-
cratie en ze de ruimte en het vertrou-
wen geeft om de eigen professionali-
teit te versterken. We gaan de teams
op een zodanige manier ondersteu-
nen dat zij, binnen de noodzakelijke
kaders van de organisatie, zelf kun-
nen beslissen wat nodig is voor een
goede kwaliteit van de zorg in de wijk.
Tegelijk wil Sensire een efficiencyslag
maken bij de ondersteuning van de
uitvoering van de zorg. Alles wat rou-
tine is, gaat Sensire standaardiseren
en makkelijk digitaal toegankelijk en
toepasbaar maken. Zodat medewer-
kers zelf die informatie kunnen opha-
len die ze nodig hebben."

WERKEN BIJ SENSIRE?
Wijkverpleegkundigen, verpleegkun-
digen, verzorgenden IG en verzorgen-
den niveau 3 vinden meer informatie
over de vacatures bij Sensire via
www.doenwatjehartzegt.nl. Informa-
tie over Sensire treft men ook aan via
www.sensire.nl

Sensire zoekt nieuwe collega's
Wervingscampagne "Doen wat je hart zegt"

In de afgelopen twee maanden werd Sensire afgesplitst van het landelijke
zorgconcern Meavita Nederland. Nu Sensire zelfstandig is heeft zij een
nieuwe koers uitgezet. Sensire gaat werken met kleine teams in elke wijk
in de Achterhoek. Omdat elk team (wijk)verpleegkundigen en verzorgen-
den nodig heeft is Sensire op zoek naar nieuwe medewerkers in de zorg.

In die tijd is bij Enzerink BV de keuze
gemaakt dat ervaring belangrijker is
dan leeftijd, de ervaring die deze per-
sonen vaak hebben is onmisbaar bij

oa. het sloopwerk. Dat af en toe werd
al snel 4 dagen in de week en zo be-
hoort hij inmiddels tot de vaste groep
medewerkers van de afdeling sloop.

Nu 7 jaar later heeft hij de leeftijd van
65 bereikt en gaat hij genieten van
zijn welverdiende pensioen. 

Hij zal het werk wel niet helemaal los
kunnen laten en zal af en toe nog wel
bij Enzerink BV te vinden zijn.

Jan Bloemendaal 65 jaar

Na jaren zelfstandig agrariër te zijn geweest is Jan Bloemendaal in 2000
begonnen met "af en toe" werken bij Enzerink BV.

Wouters gaat zich het komende jaar
verdiepen in het raadswerk, als voor-
bereiding op een mogelijke raadsze-
tel na de verkiezingen in 2010. Zijn
belangstelling gaat uit naar onder-
wijs, jeugd en jongeren, milieu en
klimaat, verkeer en infrastructuur.

Maatschappelijk is hij actief als trai-
ner van een team van jeugdige voet-
ballertjes en als bestuurslid van een
organisatie voor gastouderopvang.
Hij is van oorsprong chemicus en
werkt als projectmanager bij een be-
drijf dat glasvezelnetwerken aanlegt. 

D66 is blij met deze versterking van
de fractie en treft in combinatie met
de recente aanwas van nieuwe leden
voorbereidingen voor de verkiezin-
gen in 2010.

D66 fractie uitgebreid
Gaston Wouters uit Zelhem is tij-
dens de raadsvergadering van
donderdag 23 april 2009 geïnstal-
leerd als commissielid en is daar-
mee lid van de D66 fractie.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 5-DRS 2003 7750
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM 3-DRS 2004 8950
OPEL MERIVA 1400-16V MAXX-COOL 2005 12950 
OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 2x 1999 4450 
OPEL ASTRA 1600 5-DRS COMFORT 2X 2002 7950 
OPEL ASTRA 1700 DTI EDITION STATION 2002 8450 
OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 11950 
OPEL ZAFIRA 1600 16V COMFORT 2000 6450 
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950 
OPEL ZAFIRA 1600 ELEGANCE 7-PERS. 2001 8950 
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL ZAFIRA 2200-COSMO NW.TYPE 7-PERS. 2006 20950 
OPEL VECTRA 1800 COMFORT 2003 10950
VW PASSAT 1900 TDI COMFORT STATION 2006 22950 
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 9950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 2002 13950
CITROEN C3 1.4 HDI 5-DRS 2004 9950
CITROEN PICASSO MPV 2001 6950
SUZUKI WAGON + MPV 2006 6950
PEUGEOT 206 1.9 D 1999 3950
PEUGEOT 406 1800 AUTOMAAT 2002 6950
FORD FIESTA 3-DRS 1999 3450
FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950
FORD MONDEO 2.0 TDCI PLATINUM 2006 9950
FIAT STILO 5-DRS 2002 6950
SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4-D VERSO 6-PERS. 2002 12450
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950
MERCEDES E 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 28950
MERCEDES C 220 ELEGANCE/AUTOMAAT 2005 24950
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950
VOLVO V70 2.5 LPG G3 1999 8950
OPEL ASTRA 1800 CABRIO 1998 6950
PEUGEOT 206 CC 2.0 CABRIO 2004 15950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

Landrover
Discovery TD5 4x4,

2004  € 22.950,-

Daewoo Nubira 1.6 SE 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Fiat Panda 1.2 Edizione Cool 03-2007 38.803 km € 7.750,-
Nissan Almera 1.6 3D SLX 01-1997 156.042 km € 2.750,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.523 km € 15.950,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 6.750,-
Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 5.100,-
Peugeot Expert 220 c 2.0 HDI 12-2002 161.617 km € 6.950,-
Peugeot Partner 2.0 HDi 170c 01-2002 203.791 km € 4.250,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-
Suzuki Swift 1.3 3-drs. GLS 06-2005 36.840 km € 9.950,-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 16.401 km € 24.950,-
Volvo S60 2.4 170PK AUT5 11-2000 145.000 km € 13.500,-

Peugeot 206 XS 1.4 3-drs
grijsblauw met., 58.670 km

01-2005, € 8.950,-

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

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Hyundai Atos Spirit, 1.0 X, 5 drs, zilver m. 72600 km 2002 € 4750,-

Renault Twingo Airco, 3 drs, rood m. 67580 km 2002 € 5450,-

VW  Polo 1.2-12v, 3 drs, zilver m. 54200 km 2002 € 6450,-

Daewoo Matiz, 5 drs, blauw, stuurbekr. 85000 km 1999 € 2750,-

Daewoo Matiz, 5 drs, zilver m. 87830 km 2004 € 4950,-

Hyundai Atos
1.0 GLS, stuurbekr., zwart,

32340 km, 2000, € 3450,-

Bovag autobedrijf - Total tankstation
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
A.P.K. keuringstation - Airco service

www.autobedrijfoverbeek.nl
info@autobedrijfoverbeek.nl
Dorpsstraat 4 - 6999 AC Hummelo
Tel.: (0314) 381674
Fax : (0314) 382120

VERKOOP ALLE MERKEN AUTO’S

Hoegenstraat 3
7021 LX Zelhem
Tel. zaak 0314 - 64 17 00
Tel. privé 0575 - 46 24 04
Fax 0314 - 64 10 35

ZIJN UW BANDEN FIT GENOEG
OM OP VAKANTIE TE GAAN?
Veel actieprijzen in de maand mei

voor: • auto’s • caravans • aanhangers
o.a. setprijs: l.m. velgen met banden

195/65-15   € 550,00 incl.

Zolang de voorraad strekt.

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Peugeot 307 SW 
1.6-16V 07-2003

96.543 km  € 10.750,-
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
NISSAN ALMERA TINO 1.8 € 7.750 08-2001 105.541 km  
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 206 X-LINE 1.4 3-drs. € 7.500 04-2003 53.248 km 
PEUGEOT PARTNER 1.6 MULTIVAN AIRCO € 12.250 04-2004 54.000 km
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 9.750 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V sedan Luna € 13.750 09-2003 123.036 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V 55KW 3D TRENDLINE € 5.750 09-1998 106.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.950 01-2003 90.000 km
VOLVO V70 2.4 T MOBI/COMF/PREM AUT5 € 17.250 02-2001 150.364 km

Autobedrijf
Melgers

Renault Megane Scenic MPV airco 1.6 16V 5 deurs Blauw met. 2000
Citroën Saxo 1.1 3 deurs Zilver met. 2000
Opel Omega V6 automaat zeer luxe
Airco, LM-velgen, CV, cruisecontr. 2.5 Dti Stationcar Zwart met. 2000
Ford Focus 1.6 16V 5 deurs Blauw met. 2003
Citroën Saxo 1.1i 3 deurs Zilver met. 2000
Renault Labuna station 1.6 16V 5 deurs Zwart met. 1998
Opel Astra G 1.6 XE 5 deurs Zwart met. 2001
Motor Pegaso 650 650 cc Rood met. 1997

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Daihatsu Terios
4-wd, 5-drs., 40.000 km,

zilver met., 2004

AUTOBEDRIJF

BRUIL

Hyundai Atos 1.1
2006, zwart
78.000 km

www.autobedrijfbruil.nl

Zelhemseweg 19  7255 PS  Hengelo(Gld)  0575-464793

• APK keuringsbedrijf
• Reparatie en onderhoud
alle merken auto’s

• In- en verkoop nieuwe
en gebruikte auto’s

• Schadereparaties

Ford Ka 1.3 2001 zwart 106.000 km
Renault Clio 1.2 16v 2001 blauw 155.000 km
VW Golf tdi 1999 groen 218.000 km
Opel Corsa 1.2 2002 blauw 170.000 km

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85, Vorden

(0575) 55 12 56

Peugeot 308 1.6 SW XS Premiere, 2-2009, 1.500km, Zilvergrijs 

Peugeot 407 2.0 XS, licht grijs, 5-2006, 36.000km, Afn.Trekhaak

Peugeot 107 XS, 5 drs, 9-2008, Rood, Org.radio/cd speler

Nissan Almera, 1.6 16V, 2-1996, Rood met, AIRCO, 95.000km

Fiat 500, 7-1972, Wit, 71.000km KLASSIEKER Zeer nette staat.

Mitsubishi Pajero
2.8 TD diesel, automaat, 

airco, grijs kenteken

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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KUNST AGENDA VORDEN
24 mei Kunstzondag Vorden, Beelden-
de kunst/3-d design/fotografie/video-
en animatiekunst
T/m 31 mei Interactief project Spre-
kende boeken, Bibliotheek Vorden
T/m 31 mei Animatiekunst Galerie-
BibliotheekVorden

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vor-
den.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Tijdens de pauzes werden de leerlin-
gen opgevangen in aparte ruimtes en
werd door school water en bouillon

aangeboden. Na schooltijd waren er
leuke activiteiten zoals karaoke, dar-
ten, films kijken en computeren.

De actie werd woensdagavond op
school afgesloten met het gezamenlijk
aftellen van de laatste seconden van
de 24 uren met daarna een lichte
maaltijd voor iedereen. 

Tot nu toe is de opbrengst: € 2363,80.
Dit is een tussenstand, want 1/3 van de
leerlingen moet de opbrengst nog
inleveren. Wij houden u op de hoogte
van het eindbedrag.

‘t Beeckland hongert voor Aidsfonds

Ruim 100 leerlingen van ‘t Beeckland in Vorden hebben op dinsdag 14 en
woensdag 15 april meegedaan aan de landelijke actie van World Vision
genaamd: Zip your lip. Zoals de naam al zegt, houden de leerlingen 24 uur
lang de mond gesloten voor etenswaren. Er mocht wel iets gedronken wor-
den maar geen suikerhoudende drankjes. Dit alles werd ondersteund
door sponsors en zo hoopten de leerlingen veel geld bij elkaar te brengen.
Het geld wordt ingezet bij de preventie en behandeling van Aids in Afrika.

Ton ten Have: ‘Het gaat mij niet zozeer
om het presteren zelf, maar gaat het
mij er om dat deze mensen plezier
aan hun sport beleven. Daarnaast is
sporten natuurlijk goed voor je eigen
gezondheid’, zo zegt hij. In het kader
van ‘Start to Run’ geeft Ton ten Have
2x per jaar een cursus (voor- en na-
jaar). Zegt hij: ‘De deelnemers krijgen
gedurende zes zaterdagen onder bege-
leiding een looptraining. Men begint
op nul en het resultaat is veelal dat zij
aan het eind van de cursus 3 kilome-
ter, ofwel 20 minuten aan één stuk
kunnen hardlopen. We beginnen met
acht minuten wandelen (stevig inlo-
pen) vervolgens één minuut hardlo-
pen, twee minuten wandelen. Zo
wordt het rustig opgebouwd.

De deelnemers aan de cursus krijgen
doordeweeks wel wat huiswerk mee.
Ook krijgen ze tips over gezonde voe-
ding, kleding, schoeisel e.d. Zo maakt
de sporter op een laagdrempelige ma-
nier kennis met hardlopen in zijn ei-
gen omgeving’. Ten Have hoopt uiter-

aard dat de ‘geslaagde cursisten’ zich
vervolgens bij ‘Run2DayRunners Vor-
den’ zullen aanmelden. Groepen spor-
ters die ofwel donderdagavond of za-
terdagmorgen, of beide dagen onder
zijn leiding trainen. De recreanten
trainen op donderdagavond van 18.30-
19.45 uur; de opstapgroep van 19.45-
2045 en de gevorderden van trainen
van 19.45 tot 21.15 uur. De zaterdag-
groep traint van 8.30 tot 9.45 uur. Het
vertrek is telkens bij sporthal ’t Jeb-
bink waar vorige week ook een feestje
werd gevierd vanwege het eerste lus-
trum van ‘Runners Vorden’. 

Ton ten Have: ‘De zogenaamde opstap-
groep bestaat uit beginners, mensen
die weinig ervaring op het gebied van
hardlopen hebben maar ook sporters
die van een blessure terug komen. De
groep recreanten is de grootste met lo-
pers variërend in leeftijd van circa 18
tot bijna 70 jaar. Ook hier geldt, eerst
rustig inlopen, onderweg rek- en stre-
koefeningen, intervaltraining, duur-
loop e.d. Een belangrijk onderdeel is

ook de ‘loopscholing’ (de sporters effi-
ciënter te leren lopen). Het geven van
trainingen doe ik in Vorden, samen
met Richard de Jong’, zo zegt ten Ha-
ve. De Vordenaar heeft behalve de
groepen in Vorden elders ook nog an-
dere groepen onder zijn hoede. Zo is
hij hoofdtrainer van de atletiekvereni-
ging Gelre in Dieren en geeft hij ook
training aan een groep sporters bij
Hanzesport in Zutphen.

Ton ten Have: ‘Toen ik in 2000 met een
trainerscursus begon om loopgroepen
te mogen trainen (diploma coach ‘B’)
besloot ik om ook in Vorden te starten.
Dat was in april 2004. Ik ben er best
wel trots op dat er hier wekelijks circa
75 personen actief zijn’. Het geven van
al deze wekelijks trainingen wordt
voor Ton ten Have gelijkertijd aange-
grepen om zijn eigen conditie op peil
te houden. Hij loopt op deze wijze zelf
50 tot 100 kilometer per week. De afge-
lopen tientallen jaren stond ten Have
bij veel hardloopwedstrijden in Neder-
land en in het buitenland op het wed-
strijdformulier. Hij heeft twee favorie-
te afstanden namelijk de 15 kilometer
om ‘lekker te knallen’ en de marathon
om ‘door te zetten en af te zien’ ! Zijn
snelste marathon ooit was in 1989 in
New York (2 uur 55 minuten). De
meest memorabele was de marathon
in 1990 in Berlijn. ‘We liepen door
‘Oost- en West Berlijn, zeer indrukwek-
kend’, zo zegt Ton ten Have die ‘Ber-
lijn’ inmiddels al vijf keer heeft uit ge-
lopen. Stoppen met de wedstrijdsport
is niet aan de orde. ‘Zolang ik fit blijf,
blijf ik het doen’, aldus de Vordenaar.

Groep 'Runners' in Vorden breidt zich jaarlijks uit

Ton ten Have stimuleert mensen
om zich te bewegen!

De 57-jarige Vordenaar Ton ten Have is een fanatiek sportman. Of het nu
gaat om afstanden van 10, 15 kilometer hardlopen, of het gaat om het lo-
pen van marathons, hij draait er zijn hand niet voor om. Wat de mara-
thons betreft heeft hij er in zijn leven al 44 achter de rug! En zo lang het
hem ‘pleziert‘ blijft hij er mee doorgaan. Op 4 oktober staat voor hem in
Keulen als uitdaging de 45e op zijn programma. Over hardlopers wordt
wel eens gezegd dat zij pur sang met hun eigen prestaties bezig zijn. Ton
ten Have beleeft er echter ook genoegen aan om ook anderen bezig te
zien. Zelf mensen trainen die met deze tak van sport beginnen en die dan
ook resultaten boeken. In Vorden geeft hij inmiddels leiding aan zo’n 75
sporters die vrijwel allemaal op het nulpunt zijn begonnen en die, de één
wat meer dan de ander, na verloop van tijd tot aardige persoonlijke pres-
taties in staat zijn.

RATTI 1 - SINT JORIS 1
Al op donderdagavond stond de wed-
strijd tegen Sint Joris op het program-
ma. Ratti wilde de laatste thuiswed-
strijd nog wat laten zien en de magere
resultaten van na de winterstop recht-
zetten. De thuisploeg begon goed aan
de wedstrijd en nam na een minuut
op tien de touwtjes stevig in handen.
Dit resulteerde in een hard schot van
de mee opgekomen laatste man Ro-
bert Ruiterkamp dat net over de de-
klaag vloog. Even later was het wel
raak. Na een combinatie op het mid-
denveld stuurde Michiel Gudde Niek
Nijenhuis weg. Alleen op de keeper
wist Niek wel raad met deze kans, 1-0.
Ratti kreeg in het vervolg van de eerste
helft de nodige kansen om de score uit
te breiden. De kansen waren echter
niet besteed aan de Ratti aanvallers.

De tweede helft was een stuk slechter
dan de eerste. Sint Joris begon wat
meer druk te zetten en Ratti miste de
scherpte om met de geboden ruimte
wat te doen. De 1-1 viel pardoes uit de
lucht. Een half verwerkte bal kon op
randje zestien niet gecontroleerd wor-
den en werd door een middenvelder
van Sint Joris kogelhard binnenge-
schoten. Even later werd het zelfs 1-2
na een 100% mazzelgoal. De bal werd
door de linksback van nagenoeg recht
omhoog geschoten van een meter of
dertig. De bal viel net onder de lat over
keeper Wouter Gudde die de lastige
bal niet goed inschatte. De wedstrijd
werd in de tweede helft zeer onvrien-
delijk. De veel te hard spelende gasten
werd door de scheidsrechter te veel
ruimte geboden. Later was het hek
van de dam. Enkele gele kaarten kon-
den de gemoederen niet bedaren. Na
een opstootje werd Wouter Gudde
zelfs met rood van het veld gestuurd.
De Ratti keeper probeerde het opstoot-
je uit elkaar te halen, maar werd zelf
als hoofdschuldige aangewezen. Erg
zuur. Ratti ging met tien man en Fabi-
an Dijkman in het doel op jacht naar
de gelijkmaker. Vooral Ruud Mullink
had enorm veel pech in de afronding.
Tot vier keer toe, miste een kopbal net
het doel. Eén keer stuiterde de bal
daarbij zelfs twee keer via de lat en
vervolgens via de paal naast. Ratti
kwam, volledig verdiend, in blessure-
tijd nog langszij. Het was Ruud Mul-
link die een vrije trap van broer Guido
op waarde schatte en de bal hard bin-
nenschoot, 2-2. De druiven voor Ratti
waren zuur nadat weer een overwin-
ning uitbleef. Ook nu had de ploeg
van trainer Gijsberts voor rust de wed-
strijd kunnen en moeten beslissen. 

De laatste wedstrijd is volgende week
in Herwen tegen Carvium.

RATTI 1 - EIBERGEN 1 (DAMES)
De return tegen Eibergen stond afgelo-
pen zondag op het programma. Een
zes punten wedstrijd aangezien beide
teams een gelijk aantal punten had-
den vergaard. Ratti stond binnen vijf
minuten al tegen een achterstand aan
te kijken. Een speelster van Eibergen

kreeg vrij baan en met een afstands-
schot belandde de bal onhoudbaar
achter de keepster. 0-1. Ratti liet zich
door deze vroege tegenslag niet uit
het veld slaan. Mooie aanvallen wer-
den opgezet en Eibergen stond onder
druk. Eibergen bleef proberen eruit te
komen en zo nu en dan resulteerde
dit ook voor hun tot enkele kansen. Na
een spelhervatting was Gerrie Brum-
melman de laatste vrouw van Eiber-
gen te slim af en was de weg naar het
doel vrij. Beheerst passeerde ze de
keepster door een hoekje te kiezen. 1-
1. De verdiende gelijkmaker stond op
het scorebord en de rust werd bereikt.
Na de rust zette Ratti meer en meer
druk op Eibergen. Eibergen liet zich
terugzakken en kwam er sporadisch
nog uit. De 2-1 zat er aan te komen en
was een kwestie van tijd. Twintig mi-
nuten na rust werd de voorsprong een
feit. Een corner van specialist Gerrie
Brummelman belandde rechtstreeks
in het net. 2-1. De vechtlust bij Eiber-
gen ontbrak. Ratti maakte hier gretig
gebruik van en bleef juist goed druk
zetten. Als collectief werd er uitste-
kend gevoetbald. Laatste vrouw Car-
lien Nijenhuis speelde een voortreffe-
lijke wedstrijd en was niet te passeren.
Met nog een kwartier te spelen wist Ei-
bergen een klutsbal niet weg te wer-
ken en Els Berenpas stond klaar om de
3-1 binnen te tikken. Hierna was de
wedstrijd gelopen en Eibergen liet de
hoofdjes zakken. Ratti speelde de wed-
strijd netjes uit en de drie punten wa-
ren binnen. Aanstaande zondag uit te-
gen Rekken 1. 

UITSLAGEN
Donderdag 23 april
Ratti 1 (zon) - Sint Joris 1: 2-2
Ratti 2 (zon) - Ulftse Boys 4: 1-4

Zaterdag 25 april
Ratti B1D - MvR B1: 3-1
Ratti C1 - FC Zutphen C4: 2-3 
Ratti E1C - Be Quick Z. E4: 1-1 
Ratti F1C - Erica '76 F3: 0-3
FC Zutphen 9 (zat) - Ratti 5 (zat):  8-0 
Erica '76 D2 - Ratti D1C:  6-4
Warnsveldse Boys E9 - Ratti E2C:  5-17 
Erica '76 F6 - Ratti F2C:  5-4

Zondag 26 april
Ratti 2 (zon) - Ajax B 3 (zon): 5-3 
Ratti 4 (zon) - Be Quick Z. 5 (zon): 2-3 
Ratti DA1 (zon) - FC Eibergen DA1: 3-1 
Witkampers 8 (zon) - Ratti 3 (zon): 1-3 

PROGRAMMA
Woensdag 29 april
19:00 Ratti DA1 (zon) - Neede DA1 (zon) 

Zaterdag 2 mei
14:30 Ratti 5 (zat) - DZSV 6 (zat) 
13:00 VIOD B4C - Ratti B1D 
09:45 DZC '68 D4 - Ratti D1C 
09:00 Brummen F6 - Ratti F1C 

Zondag 3 mei
10:00 Ratti 3 (zon) - SVBV 3 (zon) 
14:30 Carvium 1 (zon) - Ratti 1 (zon)
12:30  Varsseveld 5 (zon) - Ratti 2 (zon) 
10:00 Brummen 6 (zon) - Ratti 4 (zon) 
12:30 Rekken DA1 - Ratti DA1 (zon)

Vo e t b a l



‘Hoe ? Zo ! ‘ dat in het najaar met een
nieuw programma op de bühne komt,
blikte deze avond met korte sketches
en liedjes terug op haar inmiddels 20
jarig bestaan. De groep bestaande uit
Karin en Yvonne Makkink ( meisjes-
naam Boers ) , Henriët Fokkink, Gerrit
Regelink en de broers André en Erik
Knoef kreeg tijdens hun optreden de
lachers veelvuldig op hun hand. Erik
Knoef vertelde hoe het twee decennia
geleden allemaal begon met optre-
dens voor Jong Gelre en de platte-
landsvrouwen. ‘Soms voor zalen met
17 man publiek, toen we het land in-
trokken soms zalen met 800 man. We
kwamen zelfs voor de televisie, toen
keken er wel 450.000 man, waarvan de
meeste uit Vorden’, zo grapte Erik.
‘Hoe ? Zo ! ‘ is trouwens trots op het
Neder Saksisch dialect. ‘Echter ik vra-
og mien wel is af, zal het dialect aover
een eeuw nog wel bestaon’, zo zong de
groep. 

Het publiek werd ook getrakteerd op
hedendaagse onderwerpen. Het pro-
gramma ‘Boer zoekt vrouw’ lijkt van
deze tijd, echter ‘Hoe ? Zo !’ begon er
twintig jaar geleden al mee. Het ‘rela-

tiebureau’ dat probeerde de Hollandse
boer Appie aan de Zweedse Annefrietd
te koppelen, ging er in als koek. ‘Wat
zeg- ie, zweet ze zo’? zo vroeg de onno-
zele Appie zich af. Het publiek lag in
een deuk. Golven op ’t Zelle met hier-
bij de ‘whole in one’ voor velerlei uit-
leg vatbaar. Neem de sketch bij de
tandarts waarbij bleek dat de patiënt
alle tanden uit zijn kunstgebit waren
getrokken, prachtige humor. Dan
weer werd het publiek heel serieus
met de neus op de feiten gedrukt. De
grote boze wereld vol oorlog, honger,
trammelant en vooral veel kinderleed
en gewoon met zijn allen naar de tele-
visie kijken en zingen ‘Doe mien maor
een pilsje en doe maor wat pinda’ s in
de bak. Dan lig ik volgevretten in mien
bedde en schaam ik mien een betjen’.
Cabaretgroep ‘Hoe ? Zo! ‘ ten voeten
uit !

En dan de ‘Hengeler Weend Blaozers’,
de kapel die evenals de Vordense caba-
retgroep al twintig jaar bestaat. Een 15
koppige formatie met een hoog Duits
‘ Schlager- gehalte’ en daardoor ook
zeer geliefd bij onze oosterburen. ‘ Wir
sind eine mobile Blaskapelle, die mit

guter Laune unser breitgefächtertes
Repertoire präsentieren. Unsere Grup-
pe sorgt garantiert für gute Stim-
mung’ zo staat op de ‘Nederlandse’ fol-
der te lezen. ! De kapel speelde de pan-
nen van het dak. Op zich niet zo erg,
want wanneer straks het dorpscen-
trum wordt verbouwd moeten de pan-
nen er immers toch af ! Liedjes van

Udo Jürgens (o.m. ‘Griechiesche Wein’
en ‘Mit Siebsehn fängt nur das Leben
an’), maar ook de tulpen uit Amster-
dam, het lieve meisje Manuela en Que
sera, sera’ van Doris Day trokken in
sneltreinvaart voorbij. Het publiek
werd opgezweept om mee te deinen
en in te haken. De mannen in de rood-
wit- blauw gestreepte shirts kregen de

zaal helemaal ‘plat’. Marion Horst-
man die vele jaren deel van het Oran-
jebestuur heeft uitgemaakt en deze
avond afscheid nam, werd door voor-
zitter Ab Velhorst in het zonnetje ge-
zet. Marion zal, gezien de feestelijke
stemming in de zaal, ongetwijfeld met
weemoed aan haar laatste actieve
Oranjeavond terug denken !

Enthousiaste zaal dorpscentrum tjokvol

Oranjeavond prima 'opwarmer ' voor aanstaand
Koninginnefeest
In Vorden zijn ze sinds zaterdagavond ongetwijfeld meer en meer van
Twente gaan houden, de prachtige streek tussen Dinkel en Regge, hoewel
het daar ook stevig kan waaien. Althans dat merkten de bezoekers in een
volle zaal van het dorpscentrum waar de kapel de ‘Hengeler Weend Blao-
zers’ alle muzikale registers open trok. En toch was er volgens Ab Velhorst
junior, voorzitter van de Oranjevereniging een andere oorzaak dat deze
Oranjeavond zo goed werd bezocht. ‘De cabaretgroep ‘Hoe ? Zo ! ‘ komt uit
Vorden. We willen Hengelo niet tekort doen, maar Vorden is Vorden’, zo
sprak hij, waarna hij zijn mede bestuursleden naar voren riep om samen,
onder gitaarbegeleiding van Erik Knoef met de zaal het Wilhelmus te zin-
gen. De stemming zat er gelijk goed in, het publiek ging er eens goed voor
zitten. De toon was gezet met name toen André Knoef na het openingslied
van de cabaretgroep opmerkte: ‘ Of ik belasting betaal ? Nee hoor, ik ben
boer’!

'Hoe ? Zo ! op dreef

'Hengeler Weend Blaozers' Oranjebestuur geniet zelf ook !

De ondergrond ontbreekt waardoor
de geschetste lijnen van papier ge-
dwongen worden tot een logische en
coherente structuur van transparan-
te tekeningen. Het is deze structuur
die functioneert als de vervanging
van de afwezige ondergrond. Haar te-
keningen verbeelden straatbeelden
uit stedelijke omgevingen, sporters,
of iedere ander beeld waarin de bewe-
ging centraal staat. De levensgrote
teksten zijn gebaseerd op persoonlij-
ke ervaringen en historische en soci-
aal-politieke gebeurtenissen.

TEKENINGEN VAN PAPIER
Hierdoor ontbreekt de ondergrond

en worden de geschetste lijnen van
papier gedwongen tot een logische
en coherente structuur van transpa-
rante tekeningen. 

Het is deze structuur die functio-
neert als de vervanging van de afwe-
zige ondergrond. Haar werken ver-
beelden gebruikelijke straatbeelden
uit stedelijke omgevingen en vormen
ideale onderwerpen voor het maken
van een noodzakelijke structuur van
papierlijnen die vereist zijn bij dit
soort werken. De kunstwerken wor-
den los van de muur gepresenteerd.
Op deze manier voegen licht en scha-
duw een belangrijke dimensie toe

aan haar werken. Zij werkt met een
zelf ontwikkelde innovatieve tech-
niek er worden geen tekeningen ge-
maakt op een ondergrond van papier
maar er wordt getekend met het pa-
pier zelf. Hierdoor ontbreekt de on-
dergrond en worden de geschetste lij-
nen van papier gedwongen tot een lo-
gische en coherente structuur van
transparante tekeningen. Het is deze
structuur die functioneert als de ver-
vanging van de afwezige ondergrond. 

Haar werken verbeelden gebruikelij-
ke straatbeelden uit stedelijke omge-
vingen en vormen ideale onderwer-
pen voor het maken van een noodza-
kelijke structuur van papierlijnen die
vereist zijn bij dit soort werken. De
kunstwerken worden los van de
muur gepresenteerd. Op deze manier
voegen licht en schaduw een belang-
rijke dimensie toe aan haar werken.

Expositie Miriam Londono in A-quadraat
Haar papier werken zijn opgebouwd uit in de lucht geschreven teksten
en tekeningen waardoor  het werk iets dubbelzinnigs  krijgt: van een
dragend medium  wordt het papier zelf tot tekst of tekening gemaakt.
Haar werk schept transparante structuren waarin licht en schaduw een
belangrijke rol spelen.

VORDENSE BRIDGECLUB
Ook de afgelopen week is er op de vaste speeldagen weer gebridged in het Dorps-
centrum te Vorden.

B r i d g e

DE UITSLAGEN VAN
MAANDAGAVOND 20 APRIL:
Lijn A:
1. Mevr. Van Gastel/Mevr. Walter Kilian
63,95%; 2. Mevr. Hendriks/Dhr. Berg-
man 60,94%; 3. Dhr. Enthoven/Dhr.
Jansen 59,43%

Lijn B:
1. Mevr. Hoftijzer/Dhr. Wullink 61,34%;
2. Mevr. Berentsen/Mevr. Jansen
54,63%; 3. Mevr. Veenhuis/Mevr. Wes-
terhof 49,54%

DE UITSLAGEN VAN
WOENSDAGMIDDAG 22 APRIL:
Lijn A:
1. Mevrouw Van Gastel/Mevr. Hendriks
57,92%; 2. Mevrouw en dhr. Thalen
56,67%; 3. Dhr. den Elzen/dhr. Hissink
55,83%

Lijn B:
1. Mevr. Tobokkelt/mevr. Stehman
70,83%; 2. Mevr. Bouwman/mevr. van
Manen 61,46%; 3. Mevr. Eyerkamp/
mevr. ter Schegget 55,73%

Wedvlucht vanaf Isnes over een af-
stand van circa 210 kilometer. 
Uitslagen: Rick Wuestenenk 1, 11; 
T.J. Berentsen 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17; 

Comb. A en A Winkels 6, 7, 8, 14; 
Marc Tiemessen 9, 13, 18; C. 
Bruinsma 10, 12, 19, 20.

P.V. Vorden



"Wie ben je, wat ben je en waar sta je
voor" , daar zal tijdens de Dodenher-
denking aandacht aan worden ge-
schonken. De broers Arnold en Jan
Arends hebben dit thema vertaald
door alle oorlogsgraven in Wichmond
te voorzien van prachtige nieuwe be-
planting. Hiermee willen zij hún bij-
drage leveren aan de herdenking en
een eerbetoon brengen aan de 13 mili-

tairen die in Wichmond gesneuveld
zijn en hier begraven liggen. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog wer-
den in 1942 en 1943 bij bombarde-
mentsvluchten naar Duitsland twee
geallieerde vliegtuigen neergehaald.
Inwoners van Wichmond hebben des-
tijds geholpen met het begraven van
de slachtoffers. De betrokkenheid bij
deze strijders én wat er toen gebeurde

is in sommige gezinnen nog voelbaar. 
Extra bijzonder is deze schenking voor
de oud-strijders én in het bijzonder de
nabestaanden van de vliegenier Soa-
mes en radiotelegrafist/boordschutter
Baker uit Engeland en Nieuw-Zeeland,
die in 2007, na ruim 60 jaar met ons in
contact kwamen en zo uiteindelijk
hoorden wat er precies met hun broer,
oom, neef of dorpsgenoot is gebeurd.
De lavendel, salvia's en geraniums die
de graven weer kleur geven, stralen
een warm gevoel van dankbaarheid
en respect uit naar alle nabestaanden
en zijn een extra motivatie om onze
Dodenherdenking levend te houden.

Kerkhof krijgt weer kleur

Het 4 mei-comité Vierakker-Wichmond heeft aan de vooravond van de Na-
tionale Dodenherdenking een prachtige schenking mogen ontvangen.
Op een heel bijzondere manier heeft Hoveniersbedrijf Arends uit Wich-
mond afgelopen week kleur gegeven aan het landelijke thema voor de
herdenking: "Vrijheid en Identiteit".

De heren werden door Installatiebe-
drijf Wiltink B.V. uit Vorden van fraaie
nieuwe shirts en bijpassende zwarte
broekjes voorzien. Het Heren 2 team,
onder leiding van trainer Carlo Schut-

ten, is dit jaar in de nieuwe shirts bij-
zonder succesvol. Zij stevenen in de
eindfase van de competitie af op een
verdienstelijke 2e plaats op de rang-
lijst. 

De teamleden: Wietze ten Kate, Ray-
mond Heelbrink, Edwin Bruinsma,
Martijn Jansen, Martijn Schuerink,
Timmy van Lingen, Robert Zieverink
en Bert Vrieler (coach) bedanken In-
stallatiebedrijf Wiltink B.V. hartelijk
voor het beschikbaar stellen van de
tenues!

Nieuwe Sponsor DASH Heren 2

Installatiebedrijf Wiltink B.V. uit Vorden heeft aan het begin van het sei-
zoen het tweede herenteam van volleybalvereniging DASH  in een nieuw
tenue gestoken.

Gezien het feit dat er maar liefst 5 Vor-
dense duivenliefhebbers geselecteerd
zijn voor deelname is de beroering
binnen de regionale posduivensport
enorm. "We kunnen hier spreken van
een unicum en eens te meer een be-
vestiging dat er bij de verschillende
liefhebbers in Vorden, absolute top-
duiven zitten", aldus Jozef Meijer. De 5
Vordense liefhebbers zijn: Jozef Meijer,
Dick Gotink, Martijn Schuerink, Marc
Tiemessen en Edwin Bruinsma. Deze
personen leveren elk 1 jonge topduif
af in Duitsland waarmee vervolgens,
vanaf een duivenhok in Usedom gevlo-
gen gaat worden. Op dit hok zitten
800 geselecteerde "raspaardjes" uit alle
werelddelen, welke gedurende meer-
dere vluchten gaan strijden voor de
eer en het forse prijzengeld.
De voorzitter van P.V. Vorden, Jozef

Meijer (Usedom teamcaptain) ver-
meld:"Het is ongelofelijk dat er dit jaar
5 Vordense duiven naar Usedom gaan.
Vanuit Nederland mogen er in totaal 7
duiven deelnemen. De eindrace is 5
september. Er wordt dan een vlucht
van 360 km. vervlogen. Hier hebben
wij een speciale Vip uitnodiging voor
ontvangen. Wij zullen de duiven dan
opwachten vanaf een speciaal voor de-
ze gelegenheid gefabriceerd platform
welke op 100 meter hoogte gelegen is,
zodat we een uniek zicht hebben op
de aankomst van de duiven. Kortom
voor mij wordt het echt het hoogte-
punt van het jaar. De duiven welke wij
laten deelnemen aan de race zijn van
absolute topkwaliteit en de verwach-
tingen zijn dan ook hooggespannen.
Wij zullen u op de hoogte houden van
de uitslag in september."

5 Vordense topliefhebbers, geselecteerd
voor deelname aan unieke postduiven
eenhoksrace in USEDOM (Dld.)!

Sinds 2007 vindt er op het schiereiland Usedom in Duitsland (tegen de
Poolse grens) de jaarlijkse prestieuze, internationale postduivenrace
plaats. Binnen de internationale postduivenwereld wordt deelname aan
deze race als zeer bijzonder ervaren.

Absoluut passend bij zijn Squash Cen-
trum waar trouwens altijd nog ruimte
is voor meer leden, maar ook voor los-
se baanhuur bent u de gehele week
welkom.  Ook het vermelden waard is
dat het 1e herenteam, bestaand uit
Bastiaan Meulenbeld (nr. 6 van Neder-
land), Hessel Reekers (nr. 87 van Neder-
land), Daan van de Burg en Roland van
Driel, recent wederom kampioen ge-
worden is in de hoogste klasse van de
Euregio competitie, een sterke compe-
titie waarin op de laatste wedstrijddag
het kampioenschap in Enschede ver-

overd werd. Speelt u zelf niet maar
lijkt het u wel leuk om te komen kij-
ken dan is deze dag zeker de moeite
waard want tijdens het Zomertoer-
nooi op zaterdag 23 mei zijn o.a. de
top A-spelers Dylan Bennet (nr. 2 van
Nederland) en Bastiaan Meulenbeld
van de partij. 
Garantie voor topsquash dus. Bel en
geef je op: (0575) 55 18 44 of stuur
een mailtje naar:
info@squashcentrumvorden.nl 
Overweg 18, 7251 JS Vorden. Squash
Centrum Vorden 'altijd gezellig!'

Squash centrum Vorden 
organiseert Jupiler zomertoernooi

Op zaterdag 23 mei vanaf 10.30 tot 17.00 uur organiseert Squash Centrum
Vorden wederom het jaarlijkse Zomertoernooi voor leden en niet-leden
in de Klasse A, B, C, D en E voor Heren en Dames. Dit jaar wordt het toer-
nooi mede gesponsord door Jupiler, het bier dat vanaf heden uit de tap
stroomt. Exploitant van het Squash Centrum Hessel Reekers is blij met
zijn keuze voor het sportieve biermerk en weet dat zowel hij als Jupiler
hetzelfde nastreven. 100% aktief, avontuurlijk en competitief.
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Een huis kopen
zonder zorgen?
Huysraet begeleidt!

Nicole Lenselink
0575-464016 of 

nicole.lenselink@huysraet.nl

www.huysraet.nl

‘n kleurrijke 
 zomer gewenst!

Een nieuw seizoen, 
een nieuwe kleur?
Ap Eggink verzorgt 
het voor u.

schilderen
behangen
wandafwerking

VOOR EERLIJK VAKWERK BINNEN EN 
BUITEN GAAT U NAAR AP EGGINK

E-mail info@apeggink.nl

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

A. Jansen Onderhoud en Reparatie

Dreef 9

7255 WV Hengelo Gld.

0575-464777

06-25013902

Naast onderhoud, reparaties en keuringen van elektrische
gereedschappen en klimmaterieel verhuren wij nu ook:

• Boor-/breekhamer

• Sleuvenzaagmachine

• Bouwstofzuiger

• Haakse slijpmachine

• Tegelzaagmachine

• Diamantboormachine

• Betonmolens 

• Compressoren

• Slanghaspels 

• Tackers 

Vraag vrijblijvend informatie op!

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

90 jaar in Hengelo
Daarom geven wij 90 dagen lang

3333000---444000%%%   KKK OOO RRR TTT III NNN GGG
op ons totale assortiment.

Zo heeft iedereen gelijke voordeel. 
90 jaar lang: het vertrouwde adres!

Hengelo (Gld.) • Bleekstraat 1 • Tel. (0575) 46 13 60
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Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Hummeloseweg 21 in Hengelo,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 31 maart

2009 door BioSoil B.V. een evaluatieverslag van de sanering

op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

In het verleden hebben wij voor deze locatie op de 

Hummeloseweg 21 in Hengelo, gemeente Bronckhorst 

op 4 februari 2000 al vastgesteld dat sprake is van een 

urgent geval van ernstige bodemverontreiniging. Ook 

hebben wij ingestemd met een (deel)saneringsplan voor 

deze bodemverontreiniging.

Voordat wij een besluit nemen over het evaluatieverslag 

willen wij belanghebbenden met deze publicatie in de 

gelegenheid stellen hierover hun mening te geven.

Vanaf 4 mei 2009 kunt u daarom het evaluatieverslag 

bekijken. U kunt dat doen in het informatiecentrum van 

het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem of via 

www.gelderland.nl onder Actueel - Bekendmakingen 

door bij Kenmerk de GE024800046 in te vullen.

Uw reactie zullen wij betrekken bij ons besluit.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van ons besluit 

zodra dit is genomen.

Tot 18 mei 2009 kunt u uw schriftelijke reacties 

toezenden aan: Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Afdeling Vergunningverlening/Klant Contact Centrum,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 24 april 2009

zaaknummer 2009-006499 / GE024800046

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Land- en Tuinbouw mechanisatie

Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

PROFITEER NU VAN ONZE ACTIES!

• Snoeien van bomen
• Rooien en vellen van bomen
• Stronken wegfrezen
• Versnipperen
• Plaatsen van stormankers
• (ver)planten van bomen
• Boomveiligheidscontroleur (VTA)
• European Treeworker
• European TreeTechnician

Z.E. weg 83a, Baak. Tel. 0575-441048
www.coditboomverzorging.nl

U kunt bij ons terecht voor:

• Tuinontwerp en beplantingsplannen

• Tuinaanleg en renovatie

• Schuttingen plaatsen

• Beplantingen snoeien

• Haag knippen

• Tuinberegening

• Bestrating

• Paden, terrassen en opritten aanleggen

• Vijveraanleg

• Maaien van gazons

• Verticuteren van het gazon

• Onderhoudscontracten

Z.E. weg 83a / BAAK / 0575–44 1048

www.hoveniersbedrijfevers.nl



Oude Aost is een collega van mij bij
de politie en door het toeval kwa-
men wij met elkaar in gesprek hier-
over. Zoals ik al enige jaren eerder in
Vordens Contact schreef over de
boom bij het huis 't Elshof te Vorden
aan de Zutphenseweg, welke een Ca-
nadese oorsprong heeft.
Ann Meunier schreef: "Albert Collins
was mijn vader. In 1945 vocht hj als
soldaat in het Canadese leger om Ne-
derland te bevrijden. Mijn vader
sprak altijd met veel liefde over Ne-
derland, waar hij zowel moeilijke- als
heel vrolijke tijden heeft meege-
maakt" Ann Meunier vervolgt: "Mijn
vader is kort geleden overleden en tij-
dens het opruimen en nazien  van
zijn spullen kwam ik foto's enkaar-
ten uit zijn diensttijd tegen. Foto's
waarop mensen en namen staan die
ik niet ken en waar ik graag meer
over zou willen weten. Als ze leven
zou het voor mij fijn zijn of ze mijn
vader kunnen herinneren. Kunt U,
Hr. W.Olde Aost, mij helpen?"  Ann
stuurde foto's, brieven, kaarten en
enveloppen in de hoop dat het takti-
sche aanwijzingen zouden bevatten.

Naast foto's vond dochter Ann tussen
de spullen van haar vader een zelfge-
maakte kaart. Zoals je ziet warende
heren bevrijders op 17 april 1945 al
aan het "punteren" in Giethoorn, dat
in net bevrijd gebied lag. Een zekere
Tine Straatsman en zuster C. IJntema
werden (waarschijnlijk zonder dat ze
het wisten) ter plekke bevorderd tot
"nurse" en "nurse stewardess". Ook
stond op het kaartje "Out Punteren
Giethoorn", vandaar dus de vraag
van dochter Ann, waarmee dit arti-
kel begint.

Maar nu verder over Privat Albert T.
Collins in Vorden.
Zo was er een mooie oude zwart/wit
foto bij van een mooi herenhuis, vil-
la, waarop door de Privat Collins ge-
schreven was "Souvenir for the im-
portant Man ...from the family Poes-
se, 't Elshof, Zutphenseweg A 177,
Vorden, (Gld), telephone 127."  Met
dit gegeven kwam collega Oude Aost
bij mij, schrijver van dit artikel, te-
recht. Via via had hij vernomen dat
als je wat over Vorden wilt weten je

bij Martin Gabriël, politiefunctiona-
ris in Vorden, moest wezen.
Hij liet mj de bijzondere fotokaart
uit Canada zien, waarop ik direkt vil-
la 't Elshof te Vorden herkende. Ik
verzamel namelijk al jaren oude an-
sichtkaarten van Vorden e.o.. Villa 't
Elshof, te Vorden, Zutphenseweg 40
staat op de hoek van de Zutphense-
weg met de Boonk, geheel vrijstaand
op een soort heuvel met rondom een
grote tuin. In die tuin staat een bij-
zondere boom, de Meaple Leaf, maar
daarover heb ik al eerder in het Vor-
dens Contact geschreven enige jaren
geleden.  De villa 't Elshof is in 1916
voor de familie Poesse gebouwd door
J.W. Boerman, een aannemer uit Zut-
phen naar een ontwerp van archi-
tekt Melink(g) uit Vorden. De grond
was eigendom van W.J. Thate, bewo-
ner van het kasteel Den Bramel aan
de Almenseweg te Vorden, een van
de bekende 8 kastelen van Vorden. In
de villa 't Elshof intern is een bijzon-
derheid die verbintenis heeft met de
Eerste Wereld oorlog (1914-1918)
maar daar kom ik later op terug om-
dat ik nog enig speurwerk in deze
moet verrichten om het geheel rond
te krijgen.
De familie Poesse was van 1916 af
een belangrijke familie in Vorden. De
Heer Poesse bezat in Vorden een voor
die tijd grote vleesfabriek aan / bij
het spoorwegstationsgebouw. Sa-
men met de familie Emsbroek stak
hij geld in de oprichting van de EM-
PO-fietsenfabriek in Vorden, een be-
kend Nederlands produkt, EM=Em-
broek: PO=Poesse, EMPO dat tevens
zorgde voor een goede en bloeiende

werkgelegenheid in Vorden van
toen.

Samen met Oude Aost hebben we
een dochter van Poesse opgezocht in
Zutphen. Riek Poesse stond ons te
woord en Oude Aost liet haar de foto
van Privat Albert Thomas Collins
zien en onmiddellijk kwamen de
herinneringen weer naar boven.
Riek Poesse vertelde: "Ik herinner me
de Canadees Albert Collins van de fo-
to beslist wel. Mijn ouders hebben na
de bevrijding altijd Canadese bevrij-
ders thuis in Vorden gehad. Ze moes-
ten een goed onderkomen hebben
en goed worden verzorgd. Mijn ou-
ders wilden niet dat de mannen die
voor ons Vaderland hadden gevoch-
ten in tenten moesten slapen. Ik zelf
was destijds een jaar of 16 en ik weet
niet anders dan dat er altijd soldaten
bij ons in 't Elshof logeerden.

Ik heb de bevrijdingstijd geweldig ge-
vonden. We hadden 5 oorlogs- en be-
zettingsjaren meegemaakt en
opeens was er vrede en vrijheid. Elke
dag leek een feest. We gingen met de
Canadese soldaten uit naar Deventer
om te dansen. Ik kon niet dansen
maar dat maakte niet uit. We waren
jong en vrij. Ik denk achteraf dat
mijn moeder haar hart heeft vastge-
houden dat alles maar goed mocht
aflopen met drie jonge dochters. Het
is goed afgelopen, kan ik U zeggen".

Er is een correspondentie tussen
Ann Meunier en Riek Poesse en haar
zus op gang gekomen. Ann is nu
meer te weten gekomen over haar va-
der, Privat Albert Thomas Collins ten
tijde van zijn verblijf in Nederland en
met name zijn verblijf in Vorden.

Martin H.M. Gabriël te Vorden

Wat betekent "Out punteren in Giethoorn"
dat schreef Ann Meunier, dochter van Privat Albert Thomas Collins een
paar jaar geleden aan de Hr. W. Oude Aost uit Apeldoorn en secreataris
van de Vereniging van Bevrijdingskinderen, een vereniging die zich in-
zet met de opsporing van veteranen van de geallieerde legers die Neder-
land hadden helpen bevrijden. Via de site ervan kwam Ann Meunier in
contact met deze vereniging en stelde haar hulpvraag.

‘452 bezoekers op de openingsdag
stemt tot grote tevredenheid’, aldus
bedrijfsleider Timme Koster. Rondom
het bassin is een fietscross baantje
aangelegd. De nieuwe fietsjes die men

bij de kassa kan huren, stonden geen
moment aan de kant. Maar het hoofd-
doel was toch wel , een duik nemen in
het 23 graden verwarmde bad of heer-
lijk in het water spelen. Zie foto.

Zwembad geopend

Zondagmiddag is onder ideale weersomstandigheden het Vordense
zwembad ‘In de Dennen’ voor het publiek open gesteld. Het badpersoneel
was zeer verheugd over de opkomst.

ULFTSE BOYS - VORDEN 2-0
Vorden heeft niets meer te winnen en
daar leek het zondag ook op. Bij een
aantal spelers ontbrak de inspiratie.
Ulftse Boys heeft nog theoretische
kansen op nacompetitie via de stand
op de ranglijst en dat besefte men ook,
want het speelde veel feller dan Vor-
den.

Vanaf de aftrap een veel feller Ulftse
Boys en dat uitte zich al vrij snel in de
openingstreffer. Overigens werd de bal
van richting veranderd, maar de spits
kon vrij intikken bij de eerste paal.
Vorden was niet gekomen voor een en-
thousiaste pot voetbal, maar ook niet
om met hoge cijfers naar huis te wor-
den gestuurd. 

Het schakelde een tandje bij, maar het
creëerde zich geen echte kansen. De
Vordense spitsen waren niet opgewas-
sen tegen de boomlange verdedigers.
Ulftse Boys speelt op routine en het
uitverdedigen loopt allemaal via de
doelman. Vorden zette onvoldoende
druk naar voren om het de doelman
lastig te maken en deed men dat bij
uitzondering wel, dan raakte men in
paniek. 

In de tweede helft was Vorden de aan-
vallende partij, maar het kwam niet
veel verder dan de zestien meter.

Dennis Wentink werd bij een hoge bal
in het strafschopgebied onder uitge-
trokken, maar de scheidsrechter wens-
te de bal niet op de stip te leggen. Een
minuut later gebeurde dat wel aan de
andere kant. In een ogenschijnlijk on-
schuldig duel werd dezelfde Dennis
Wentink bestraft met een strafschop,
die feilloos werd benut 2-0

Een wedstrijd om snel te vergeten.

UITSLAGEN
Vorden A2D - SC EDS A1D 2 - 0 
SDOUC B1 - Vorden B1 0 - 0 
Vorden B2 - Warnsveldse Boys B3 1 - 6 
DZSV C1 - Vorden C1 4 - 0 
Vorden C2 - Diepenveen C2 1 - 4 
Vorden C3 - Gazelle Nieuwland C2 0 - 3 
Vorden D1 - Pax D1 2 - 1 
Vorden D2 - EDS D1 8 - 3 
Vorden D3 - FC Zutphen D5 3 - 3 
FC Zutphen E2 - Vorden E2 10 - 0 
Vorden E3 - VIOD E7 1 - 6 
Vorden E5 - Halle E2 2 - 14 
Vorden E4 - Warnsveldse Boys E6 10 - 2 
Vorden F1 - Angerlo Vooruit F1 4 - 5 

Brummen F5 - Vorden F2 1 - 2 
SCS F1 - Vorden F3 0 - 3 
Erica'76 F4 - Vorden F4 5 - 4
Vorden F5 - FC Zutphen F9 4 - 0 
Ulftse Boys 1 - Vorden 1 2-0 
Be Quick 2 - Vorden 2 1-1
Gorssel 2 - Vorden 3 1-1
Vorden 4 - Helios 6 1-5
Vorden 5 - Brummen 6 7-0 

PROGRAMMA
Zaterdag 2 mei
Vorden C1 - Pax C1 13.00 
DZC '68 D3 - Vorden D1 08.30 
Zutphania F1 - Vorden F3 10.00 
Concordia-W. F4 - Vorden F4 09.00 
Keijenburg. Boys F4 - Vorden F7 11.00 

Zondag 3 mei
Vorden 1 - Gendringen 1 14.00 
Vorden 2 - Warnsveldse Boys 2 10.00 
Vorden 3 - Warnsveldse Boys 3 10.00 
Loenermark 5 - Vorden 4 10.00 
Warnsveldse Boys 5 - Vorden 5 09.30 

Dinsdag 5 mei
Vorden C2 - Pax C2 19.00

Woensdag 6 mei
Angerlo Vooruit E3 - Vorden E2 18.45
Vorden F1 - Warnsveldse Boys F2 18.30

Vo e t b a l



De middag begon met een drankje en
iets lekkers. Daarna volgden de kinde-
ren in groepjes een circuit waarin di-
verse spelletjes werden gedaan, welke
een test zijn voor het bal- en slag ge-
voel. Terwijl de punten werden opge-

teld door de jeugdcommissie smikkel-
den de kinderen van een waterijsje,
die een welkome verkoeling bood op
deze prachtig, zonnige vrijdagmid-
dag. Dominique Besselink, Floor
Bruinsma en Sarah en Anna van Dijk

bleken de kinderen te zijn met de
meeste punten…zij mogen door naar
de Gelderse Bal- en Slagvaardigheids-
dag! 

Na de diploma-uitreiking nuttigden
de kinderen een broodje knakworst
om vervolgens de tennisinstuifles van

Vordense tennisjeugd 
zeer bal- en slagvaardig!

Maar liefst achttien kinderen behaalden vrijdag 24 april hun bal- en slag-
vaardigheidsdiploma op het Vordens Tennis Park!

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Uitslag ponywedstrijd dressuur te Zevenaar. Chyenne van
Dijk heeft met haar pony Aladin in Zevenaar 2 keer een
eerste prijs behaald in de L1 dressuur met 191 en 193 pun-
ten. Cat. B en E.

P a a r d e n s p o r t

De verkoop was trouwens ook noodza-
kelijk, want de ruimten in het voor-
malige Havo gebouw waren overvol ge-
raakt. De veilingcommissie heeft voor-
afgaande aan de veiling ‘bergen’ werk
verzet om de kasten, meubels, stoelen,
bankstellen en ander prullaria zo

goed mogelijk te ordenen. De verkoop
begon rond negen uur, een uur later
begon het pas echt druk te worden en
kwam de verkoop goed op gang. Behal-
ve de opbrengst werd nog een neven
effect bereikt: er is weer ruimte ge-
schapen om nieuwe meubels te stal-
len! De veilingcommissie organiseert
elke zaterdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur in het oude Havo pand van
9.00 tot 12.00 uur verkoop en houdt
zich aanbevolen voor goed verkoopba-
re goederen. Hiervoor kan men zich
aanmelden via telefoon (0575) 55 14
86 of 551787.

Duizend euro voor 
restauratie dorpskerk

De Veilingcommissie Vorden orga-
niseerde afgelopen zaterdag een
‘voorjaars- uitverkoop’ die in totaal
duizend euro opbracht. Dit bedrag
gaat naar het ‘potje’ waaruit de res-
tauratie van de Hervormde dorps-
kerk zal worden betaald.

Ook veel snuisterijen voor kinderen

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Nieuwstad 29 • 7201 NK Zutphen
Tel. (0575) 58 55 85
info@weeverswalburg.nl • www.weeverswalburg.nl

Het vuurwerk
wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt

door de onderstaande bedrijven

SMEDERIJ OLDENHAVE 
Bedrijvenweg 6, 7252 KX Vorden • Tel: 0575-551428 

info@smederijoldenhave.nl • www.smederijoldenhave.nl
De ambachtelijke smederij van vandaag.

WEULEN KRANENBARG
Ruurloseweg 45a, 7251 LA Vorden • Tel: 0575-551217

info@weulenkranenbarg.nl • www.weulenkranenbarg.nl
Voor de mooiste tuin moet u in Vorden zijn.

WEULEN KRANENBARG BRANDSTOFFEN
Enkweg 1a, 7251 EV Vorden • Tel: 0575-551811

info@wkolie.nl • www.wkolie.nl
Tankstation Weulen Kranenbarg

RÉWOUD BV
Dorpsstraat 19, 7251 BA Vorden • Tel: 0575-555119

info@rewoud.nl • www.rewoud.nl
Werving & Selectie



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

Adres / 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
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De Vuelta (de wielerronde van
Spanje) komt door Bronckhorst. 
Op 31 augustus 2009 is de derde
etappe van Zutphen naar Venlo. 
De etappe vertrekt die dag om 
13.00 uur vanaf de markt in Zutphen
en doet ook een groot deel van onze
gemeente aan, namelijk de kernen
Kranenburg, Vorden, Baak, Toldijk,
Hummelo en Laag-Keppel. Om inwo-
ners, organisaties en ondernemers
te stimuleren initiatieven/activiteiten
te ontplooien om Bronckhorst op de
kaart te zetten tijdens de Vuelta,
heeft de gemeente een stimulerings-
prijs ingesteld, met een prijzenpot
van € 5.000. Wij horen dat er in ver-
schillende kernen al leuke plannen
zijn. Meld uw ideeën/activiteiten
voor uiterlijk 15 mei a.s. aan en kom
in aanmerking voor onze stimule-
ringsprijs! 

Dit kan via het formulier dat u vindt
op www.bronckhorst.nl � Actueel �
Actuele informatie � Nieuwsberich-
ten � Wielerronde van Spanje door
Bronckhorst. Daarna maakt de jury
zo spoedig mogelijk bekend wie de
prijswinnaars van de cheques van
€ 2.500, € 1.500 en € 1.000 zijn,
zodat uw ideeën ook daadwerkelijk
verwezenlijkt kunnen worden. Wij
zijn heel benieuwd naar uw plannen! 

Inmiddels is de jury,  die de prijzen
toekent, bekend. Deze bestaat uit:
• Burgemeester Henk Aalderink

(voorzitter)
• Willem Geerken, wethouder

Zutphen en voorzitter projectgroep
Vuelta-Zutphen

• Harry Somsen, vertegenwoordiger
Toeristisch Recreatief Overleg
Bronckhorst 

Wielerronde van Spanje door Bronckhorst!
Doet u mee om dit evenement tot een succes te maken?

Per 1 mei 2009 verandert een aantal
verkeersregels. De belangrijkste
wijzigingen zijn:

Maximumsnelheid aanhangers
en kampeerauto's 
Personenauto's en bestelauto's die
een lichte aanhangwagen trekken,
mogen op autowegen en autosnel-
wegen voortaan 90 km per uur
rijden. Onder een lichte aanhang-
wagen wordt verstaan: een aan-
hangwagen met een toegestane
maximum massa van niet meer dan
3.500 kg. Hierbij valt bijvoorbeeld te
denken aan caravans, vouwwagens,
paardentrailers en boedelbakken.
Door deze verhoging van de maxi-
mumsnelheid worden de snelheids-
verschillen tussen auto's met een
aanhanger en het overige verkeer
kleiner.

Kampeerauto's met een toegestane
maximum massa van meer dan
3.500 kg die afgeleid zijn van een
vrachtauto, mogen op autowegen
en autosnelwegen niet harder rijden
dan 80 km per uur.

Parkeerschijf 
Een parkeerschijf mag vanaf 1 mei
alleen nog achter de voorruit van de
auto worden geplaatst. Zo kunnen er
geen misverstanden meer ontstaan
over de plek van de parkeerschijf
in de auto. Van buiten af moet de
parkeerschijf goed zichtbaar zijn.
Bovendien mag het tijdstip van
aankomst op de parkeerschijf alleen
nog handmatig worden ingesteld.
Parkeerschijven met een mechanis-

me dat het tijdstip van aankomst
automatisch verschuift, mag u dus
niet meer gebruiken. Door het ver-
bieden van dergelijke apparaten
wordt voorkomen dat hetzelfde
voertuig een parkeerplaats te lang
bezet. Bij het instellen van de par-
keerschijf mag u het tijdstip van
aankomst naar boven afronden op
het eerstvolgende hele of halve uur.
Op een gehandicaptenparkeerplaats
waar met een bord een maximale
parkeerduur is aangegeven, moet u
een parkeerschijf gebruiken. Zo
wordt tegengegaan dat hetzelfde
voertuig te lang op een gehandicap-
tenparkeerplaats staat. Dergelijke
parkeerplaatsen hoeven overigens
niet voorzien te zijn van een blauwe
streep.

Brommobiel en helm
Bestuurders en passagiers van
een open brommobiel waarin geen

gordels zitten, moeten voortaan
een helm dragen. Inzittenden van dit
soort voertuigen zijn zeer kwetsbaar.
Met een helm op hebben zij bij een
ongeval dezelfde bescherming als
bijvoorbeeld motorrijders en brom-
fietsers.

Snorfiets en mobiele telefoon
Het vasthouden van een mobiele
telefoon is voortaan ook verboden
voor bestuurders van een snorfiets.
Handheld bellen op een snorfiets
brengt immers dezelfde veiligheids-
risico's met zich mee als op een
bromfiets. Voor bromfietsen en
brommobielen gold dit verbod al,
net als voor andere gemotoriseerde
voertuigen.

Uitrijstrook 
Bestuurders die na het verlaten van
de doorgaande rijbaan op een uitrij-
strook rijden, moeten deze uitrij-
strook blijven volgen. Uitrijstroken
(ook wel uitvoegstroken genoemd)
komen vooral voor op autosnelwegen
en autowegen. Met deze nieuwe regel
wordt tegengegaan dat bestuurders
de doorgaande rijbaan verlaten,
via de uitrijstrook een file op de
doorgaande rijbaan inhalen en
vervolgens weer invoegen. Dergelijk
misbruik van de uitrijstrook roept
bij veel weggebruikers ergernis en
soms zelfs agressie op.
Deze regels zijn onderdeel van het
'Reglement verkeersregels en
verkeerstekens'. Een verkorte versie
van dit reglement is te vinden op
www.verkeerenwaterstaat.nl onder
'Verkeersborden en verkeersregels'.

Nieuwe verkeersregels per 1 mei 2009

De gemeente heeft een jeugdbeleid
waarin staat dat zij zich inzet om de
jeugd in Bronckhorst een leefbare
en plezierige leefomgeving te bieden.
Onze jeugd moet kunnen opgroeien
in een veilig thuis-, onderwijs- en
buurtklimaat tot zelfstandige en
verantwoordelijke volwassenen.
Hiervoor zijn vele voorzieningen
aanwezig. Eén van de middelen die
de gemeente inzet is jongerenwerk.
Hiervan maakt sinds 2008 ook een
sportbuurtwerker onderdeel uit.
Deze probeert zowel de basisschool-
jeugd als de jongeren in beweging
te krijgen. In de afgelopen periode
organiseerde de sportbuurtwerker
met jongeren in onze gemeente
verschillende activiteiten. Bijvoor-
beeld in samenwerking met een
groep jongeren uit Hengelo een
graffitiproject bij de sporthal, in
combinatie met een sportactiviteit.
Ook zette hij een samenwerking
op met buitenschoolse opvang
en organiseerde verschillende
activiteiten op het Cruijff Court
in Hummelo.   

De gemeente besloot vorige week,
na evaluatie van het eerste jaar,
het sportbuurtwerk voort te zetten
tot januari 2010 en zet hiervoor
een bedrag van € 50.000 euro in.
Wel gaan we, om organisatorische
redenen, met een nieuwe aanbieder
in zee, te weten Carion. Vanuit deze
organisatie is ook al een jongeren-
werker actief in Bronckhorst.

Gemeente verlengt

sportbuurtwerk

In onze gemeente hebben wij op dit
moment nog één speeltuinvereniging,
speeltuinvereniging De Braamberg
in Voor-Drempt. De overige speel-
plekken in Bronckhorst zijn open-
baar toegankelijk. Vanaf 1 mei gaat
de speeltuinvereniging verder als
jeugdvereniging. Dit houdt in dat de

vereniging zich niet langer bezig-
houdt met de speeltuin, maar alleen
met het organiseren van activiteiten
voor de jeugd van 4 t/m 12 jaar.
De beheerder is dus niet meer op het
speelterrein aanwezig om toezicht
te houden. Wel gaat de gemeente
door met het onderhouden van de

speelplek en het maandelijks
inspecteren van de speeltoestellen.
Het voordeel hiervan is dat de speel-
tuin straks geen sluitingstijden
meer heeft. Daarnaast wordt er
geen entree meer gevraagd, dus
iedereen kan altijd onbeperkt
gebruik maken van de speeltuin!

Omdat er geen toezicht meer is,
doen wij enkele aanpassingen aan
de toestellen, zodat de speeltuin
zich beter leent voor openbaar
gebruik. Zo zijn de trampolines ver-
wijderd en is de zitkuil geëgaliseerd.
Ook verwijderen we op korte termijn
het beheerdersonderkomen.

Speeltuin De Braamberg in Drempt per 1 mei openbaar



In Bronckhorst is het openbaar
vervoer van noord naar zuid en vice
versa goed geregeld. Echter, van
oost naar west en omgekeerd is er
geen goede voorziening. Syntus en
de gemeente onderzoeken of u, als
inwoners van de gemeente, behoefte
heeft aan een buurtbusverbinding
tussen bijvoorbeeld Steenderen en
Zelhem. Maar ook Bronkhorst,
Baak, Toldijk, Velswijk, Keijenborg
of Hengelo kunnen onderdeel van
deze route worden. Via een enquête
willen wij deze behoefte in kaart
brengen. De enquête vindt u hier-
naast en tot en met eind april op
www.bronckhorst.nl � Actueel � 

Actuele informatie � Nieuwsberichten
Het invullen duurt 5 minuten.

Een buurtbus rijdt elk uur tussen
ongeveer 07.00 en 19.00 uur. Elke
inwoner kan gebruik maken van
deze busdienst, die gereden wordt
door vrijwilligers. De kosten voor

een rit bedragen € 1,70 per reis voor
12 tot en met 64 jarigen. Kinderen
tot en met 11 jaar en senioren van
65 jaar en ouder betalen € 1,10
per reis. 

Onderzoek naar mogelijkheden
buurtbus tussen Steenderen en Zelhem
Enquête buurtbus

Sinds november 2008 is Bronck-
horst een millenniumgemeente.
Om daar handen en voeten aan te
geven, zoeken wij organisaties die
ideeën hebben hoe één of meerdere
van de millenniumdoelen behaald
kunnen worden. Op welke manier
kan uw organisatie een bijdrage
leveren aan het behalen van een
millenniumdoel? 

Millenniumdoelen
De millenniumdoelen zijn in sep-
tember 2000 door de wereldleiders
in VN-verband vastgesteld:
1. Extreme armoede en honger zijn

uitgebannen
2. Alle jongens en meisjes gaan naar

school
3. Mannen en vrouwen hebben

dezelfde rechten
4. Kindersterfte is sterk afgenomen
5. Minder vrouwen sterven door

zwangerschap
6. De verspreiding van ziektes als

AIDS en malaria is gestopt
7. Er leven meer mensen in een

duurzaam leefmilieu
8. Er is meer eerlijke handel,

schuldverplichting en hulp

Deze doelen moeten in 2015 gehaald
zijn. Een millenniumgemeente
draagt actief bij aan één of meerdere
van deze doelen.

Doe mee met uw organisatie!
Heeft uw organisatie een idee op
welke wijze een bijdrage geleverd
kan worden aan het behalen van een
millenniumdoel? Doe dan mee en
stuur uw idee naar ons op. Zet op
maximaal 1 A4 welke activiteiten of
projecten u wilt ondernemen en
stuur dit voor 15 juni a.s. naar
ons toe.

Geef daarbij ook aan of u en zo ja
welke ondersteuning u van de
gemeente verwacht bij uw activiteiten.
De gemeente is een katalysator voor
initiatieven die een bijdrage leveren
aan het behalen van de millennium-
doelen. Wij verlenen geen subsidie,
maar faciliteren. Bijvoorbeeld door
behulpzaam te zijn bij uw evene-
menten, ondersteuning te bieden
bij publieksacties of materialen te
leveren bij activiteiten om de
samenleving nog meer te betrekken
bij uw werk.

Op basis van de ingebrachte be-
schrijvingen nodigen wij een aantal
organisaties uit voor het houden van
een presentatie aan de werkgroep
Europa. De werkgroep Europa is een
werkgroep vanuit de gemeenteraad
en houdt zich bezig met Europese
zaken en de millenniumdoelen.
Deze werkgroep maakt een keuze
met welke millenniumdoelen wij aan
de slag gaan.

Stuur of mail uw idee naar: gemeente
Bronckhorst, t.a.v. de heer E. Mol,
antwoordnummer 2519, 
7255 ZX Hengelo (Gld) 
of via e-mail: e.mol@bronckhorst.nl

Millenniumdoelen gevraagd!

Samen met de gemeente orga-
niseert Bouwend Nederland op
7 mei a.s. een voorlichting voor
bedrijven, die regelmatig bouw-
aanvragen indienen bij de
gemeente of van plan zijn dit
te gaan doen. De bijeenkomst
is in het gemeentekantoor,
start om 19.30 uur en duurt tot
ca. 21.30 uur.  

Formule 1
Formule 1 is een spiksplinter-
nieuw 4 stappenplan met een
checklist, waarmee het makke-
lijker wordt de bouwaanvraag
beter en vollediger in te dienen.
Hierdoor kan de vergunningsaan-
vraag sneller worden behandeld.
Het bouwvergunningsverlenings-
traject bij de gemeente verloopt
dan gemiddeld twee tot vijf weken
sneller. Formule 1 is tot stand
gekomen na intensief overleg
tussen een vertegenwoordiging
van leden van Bouwend Neder-
land en een vertegenwoordiging
van de gemeenten in de Achter-
hoek.

Bedrijven
De voorlichting is bestemd voor
alle bedrijven, die direct of indi-
rect te maken hebben met het
aanvragen van bouwvergunnin-
gen bij de gemeente en leden
van Bouwend Nederland in het
bijzonder. Tijdens de voorlichting
besteden we ook aandacht aan
andere plannen en afspraken
tussen de gemeente en het bouw-
bedrijfsleven.

Aanmelden
Aanvragers van bouwvergunnin-
gen, zoals bouwbedrijven, kunnen
zich aanmelden:

• per e-mail naar 
bouwendnederland.afd.doetin-
chem@xs4all.nl

• per fax naar (0314) 63 18 23
• per telefoon (0314) 63 18 82
• per post Bouwend Nederland

Achterhoek/Liemers, 
Postbus 34, 7025 ZG  Halle

Geef ook het aantal deelnemers
van uw organisatie door.

Wij begroeten u graag tijdens
de bijeenkomst!

Informatie-

bijeenkomst over

Formule 1 voor

bouwaanvragen 

7 mei a.s.

Onlangs besloot de gemeente
465.000 euro aan subsidie beschik-
baar te stellen voor de uitvoering
van uniforme jeugdgezondheids-
zorg aan 0-4 jarigen. Daarbovenop
komt nog 41.000 euro voor maat-
werk jeugdgezondheidszorg aan
dezelfde leeftijdsgroep. 

De gemeente is verantwoordelijk
voor jeugdgezondheidszorg aan
0-19 jarigen. Het basispakket van
de jeugdgezondheidszorg bestaat
uit een uniform deel (bijvoorbeeld
de consultatiebureaus) en een
maatwerk deel. Dit laatste is ge-
baseerd op de lokale situatie,
waarover de acht Achterhoekse
gemeenten afspraken hebben
gemaakt. Een voorbeeld van maat-

werk in onze regio is de opzet van
centra voor jeugd en gezin en
projecten als taalscreening,
opvoedondersteuning 0-4 jaar,
Video Home Training, Home-Start
etc. Jeugdgezondheidszorg van
0-19 jaar richt zich op het bescher-
men en bevorderen van gezond-
heidszorg, de groei en het ontwik-
kelen van kinderen en jongeren.
Met als doel het voorkomen of
vroegtijdig signaleren van achter-
standen en bieden van hulp zodat
problemen op latere leeftijd voor-
komen worden. Daarbij streven
we naar een zo goed mogelijke
afstemming tussen de betrokken
organisaties zoals onderwijs, peuter-
speelzaalwerk, bureau jeugdzorg,
maatschappelijk werk etc.

Subsidie voor jeugdgezondheidszorg

Enquête Buurtbus

Onder de deelnemers aan deze enquête worden 10 Syntus SuperTickets
verloot. Prijswinnaars krijgen deze vervoerbewijzen thuisgestuurd. 
De resultaten van dit onderzoek maken we via deze gemeentepagina’s,
de website van de gemeente (www.bronckhorst.nl) en de website van
Syntus (www.syntus.nl) bekend. Alvast dank voor het invullen.   

Uw mening telt mee voor het besluit of deze buurtbus er komt!

1. Bent u bekend met het begrip buurtbus?
� Ja � Nee 
Zo ja, wat is uw ervaring: 

2. Als er een buurtbus gaat rijden tussen Zelhem-Hengelo-Baak-Toldijk-
Steenderen, zou u hier dan gebruik van maken?
� Ja � Nee, omdat: 

(Indien Nee: Verder naar vraag 7)  

3. Stel deze buurtbus gaat rijden en u besluit gebruik te maken van de
buurtbus, wat is dan het beginpunt van uw reis met de buurtbus? 
(Meerdere antwoorden mogelijk.)
� Zelhem � Keijenborg � Baak � Steenderen  
� Velswijk � Hengelo � Toldijk � Bronkhorst   
� Anders nl:

4. Waar zou u met de buurtbus naartoe willen reizen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk)  
� Zelhem � Keijenborg � Baak � Steenderen  
� Velswijk � Hengelo � Toldijk � Bronkhorst   
� Anders nl:

5. Wat is het doel van uw reis met de buurtbus? (meerdere antwoorden
mogelijk)
� Boodschappen / winkelen � Bezoek aan familie / vrienden
� School / studie � Woon- / werkverkeer
� Bezoek gemeentehuis / gemeentekantoor
� Aansluiting op ander Openbaar Vervoer, nl: 
� Anders nl:

6. Hoe vaak denkt u gebruik te zullen maken van de buurtbus?
� 1 per week of vaker � 1 tot 3 x per maand
� Minder dan 1 x per maand � Niet bekend

7. Wat vindt u van de prijs van een enkele reis (€1,10 - € 1,70)
� Goedkoop � Normaal � Duur

8. Kunt u aangeven in welke mate u deze buurtbusverbinding in
Bronckhorst van belang acht?
� Heel belangrijk � Belangrijk � Neutraal
� Niet zo belangrijk � Onbelangrijk

9. Is er een ander gezinslid dat gebruik wil maken van de buurtbus?
� Ja, namelijk (Wie) 
� Nee, omdat 

10. Wat is uw leeftijd?  Jaar

11. Wat is uw postcode? 

Heeft u nog opmerkingen of suggesties?

U kunt de enquête in een gesloten enveloppe zonder postzegel sturen naar:
Gemeente Bronckhorst
T.a.v. mevrouw D. Wolters
Antwoordnummer 2519
7255 ZX Hengelo (Gld) Bedankt voor uw medewerking!

Op Koninginnedag, donderdag 30 april, 
wordt er in de gemeente Bronckhorst 
geen afval ingezameld. In plaats daarvan
worden op de betreffende adressen de 
grijze containers geleegd op zaterdag 2 mei.
Op Bevrijdingsdag, dinsdag 5 mei, 
wordt het afval gewoon ingezameld. 
Zie ook uw Afvalkalender 2009.

Ook op de inhaaldag wordt om 07.00 uur 
gestart met de inzameling. Mogelijk wordt op
deze inhaaldag een afwijkende route gereden.
Uw container kan dus eerder aan de beurt zijn
dan normaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de Afval-Informatie-Lijn van Berkel Milieu,
tel. 0575 - 545 646, bereikbaar op werkdagen
van 09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur.
Kijk ook eens op 
www.berkelmilieu.nl.

Afvalinzameling 
op feestdagen



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Raadsvergadering 23 april jl.
Op 23 april jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De vergadering
werd bijgewoond door enkele spe-
ciale gasten van de raad. Zij kregen
voor aanvang van de vergadering van
enkele raadsleden een uitgebreide
uitleg over de raad, het raadswerk
en de komende vergadering. Tij-
dens de vergadering werd afscheid
genomen van de heer H. Boogaard
als raadslid van de PvdA. Vanaf de
herindeling was de heer Boogaard
raadslid voor de gemeente Bronck-
horst. Per 1 mei a.s begint hij als
wethouder in de gemeente Millingen
aan de Rijn. Ook werd de heer
drs. G.J.U.P.M. Wouters uit Zelhem
voor de D66-fractie benoemd als
commissielid-niet zijnde raadslid. 

Tijdens de raadsvergadering is
verder onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:
• Verzoek bijdrage dorpscentrum

Ons Huis in Hengelo (Gld)
De raad stelt een bijdrage van
€ 25.000 beschikbaar aan stichting
ontmoetingscentrum Ons Huis
voor de verbouwing van dit dorps-
centrum in Hengelo. De toeken-
ning gebeurt onder voorwaarde
dat ook de provincie Gelderland

het project mee subsidieert en
geen beroep wordt gedaan op een
gemeentelijke exploitatiebijdrage.

• Bestemmingsplan Klooster
Kranenburg
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk om dit terrein te heront-
wikkelen tot een complex voor
wonen, zorggerelateerde maat-
schappelijke doeleinden en onder-
steunende functies. De zienswijze
van de Gelderse Milieufederatie
werd ontvankelijk en ongegrond
verklaard en de raad stelde het
bestemmingsplan ongewijzigd
vast. 

• Verlenging voorbereidings-
besluit Beekstraat 8A, Toldijk
De raad besloot vorig jaar mede-
werking te verlenen aan een
vrijstellingsprocedure voor het
omzetten van een tweede bedrijfs-
woning naar een burgerwoning
aan de Beekstraat 8A in Toldijk.
Een voorbereidingsbesluit is één
jaar van kracht; doordat er een
bezwaar werd ingediend is de
afhandeling van de voorbereidings-
procedure vertraagd. De raad
stemde er mee in om de voor-
bereidingsprocedure met één
jaar te verlengen.

• Evaluatie nota 'Functies zoeken
plaatsen zoeken functies'
In regionaal verband stelden de
gemeenten in de Achterhoek in
2005 een beleidsnota op over
hoe om te gaan met functiever-
anderingen in het buitengebied.
U moet dan denken aan agrarische
bedrijven die stoppen en een nieu-
we functie, bijvoorbeeld wonen of
ambachtelijke- of recreatieve
activiteiten, willen starten in een
vrijkomend bedrijfsgebouw.
Ook verbreding, door naast het
agarisch bedrijf een nevenfunctie
te starten, is hierin geregeld.
Onder voorwaarden kunnen b en w
aan zo'n verzoek meewerken.
Er moet dan sprake zijn van kwa-
liteitswinst, bijvoorbeeld zaken
als de sloop van bedrijfsgebouwen,
aanleg landschappelijke elementen,
aanleg toeristische infrastructuur,
behoud karakteristieke gebouwen
etc.

De gemeenteraad vertaalt dit
beleid in bestemmingsplannen
voor het buitengebied. De raad
evalueerde   al eerder het functie-
veranderingsbeleid (in december
2007). Op dat moment mochten
de gemeenten van de provincie
bij sloop alleen maar meewerken

aan een gebouw met meerdere
wooneenheden. Sinds begin 2008
hebben de gemeenten in de Ach-
terhoek nu ook de mogelijkheid
mee te werken aan sloop en de
vervangende bouw van één
woning. Nu we ook daarmee al
een jaar werken, zijn de ervarin-
gen positief en besluit de raad het
beleid voort te zetten.

• Keuze aanpak en omvang indi-
catoren programmabegroting
De raad maakte een keuze over de
aanpak en omvang van indicatoren
voor de programmabegroting.

• Evaluatie interne klachten
De raad ging akkoord met de eva-
luatie van de afhandeling van de
in 2008 ingediende interne klach-
ten.  

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
onze website (onder Gemeente �
Gemeenteraad � Raadsinformatie). 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 28 mei 2009. 

Op 3 juni a.s. is er een extra raads-
vergadering met daarin de behan-
deling van de jaarrekening 2008
en de perspectienota 2010.

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
subsidie 2010' vóór 1 mei 2009
bij ons binnen moet zijn. 
U vindt het subsidiebeleid van de
gemeente op www.bronckhorst.nl.
Hier kunt u bekijken of uw organi-
satie recht heeft op subsidie. Het

beleid is ook in te zien bij de afdeling
Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor. De beleidsstukken
zijn daar tegen betaling verkrijg-
baar.

Subsidie 2010 aanvragen
Het aanvraagformulier voor subsidie
is verkrijgbaar bij de recepties van
het gemeentehuis en het gemeente-
kantoor en te downloaden via de
website. Het originele formulier moet
u terugsturen naar de gemeente.
Aanvragen per e-mail kunnen wij
helaas niet in behandeling nemen.
Na ontvangst van uw aanvraagfor-
mulier ontvangt u van de gemeente
een ontvangstbevestiging. Informatie
over het invullen van de aanvraag
vindt u op het aanvraagformulier zelf.

Te laat indienen subsidieaanvraag
Voor aanvragen die op of nà 1 mei
2009 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
2009. De subsidieplafonds worden
dan ook bekend gemaakt op de
website van de gemeente en op
deze gemeentepagina's.  

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidie-
aanvraag ontvangt u uiterlijk op
31 december 2009.

Vragen
Voor vragen over de subsidieaanvraag
2010 kunt u contact opnemen met
mevr. A. Koster van de gemeente,
tel. (0575) 75 04 90, of mailen naar 
a.koster@bronckhorst.nl.

Muziekverenigingen kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie.

Op deze gemeentepagina's vindt u
enkele weken achter elkaar een
aantal artikelen over mantelzorg in
Bronckhorst. De gemeente is bezig
een mantelzorgbeleid op te stellen.
Hierin komt te staan hoe we
omgaan met het belangrijke werk
van mantelzorgers.

Cursussen en trainingen voor
mantelzorgers
Op mantelzorgers wordt een steeds
groter beroep gedaan. Het is dan
ook van groot belang dat zij hun
taak kunnen volhouden. Daarom
organiseert de VIT Oost-Gelderland
cursussen en trainingen om hen
te ondersteunen. Eén daarvan is
de cursus 'De zorg de baas'. 
Onder deskundige leiding wordt
tijdens deze cursus gekeken hoe u

als mantelzorger zorgt dat u niet
overbelast raakt. Dat betekent dat
u grenzen leert stellen en soms ook
'nee' moet kunnen zeggen. De man-
telzorgers leren de balans tussen
zorgen voor een ander én zorgen
voor zichzelf te vinden. Want alleen
dan is de zorg goed vol te houden. 

Daarnaast zijn er ook hele praktische
trainingen te volgen over zaken als
het rijden met een rolstoel en til-
technieken. En behalve leren mét
elkaar, leren mantelzorgers ook
weer ván elkaar!

Voor informatie over mogelijke
cursussen kunt u contact opnemen
met VIT Oost-Gelderland, 
tel. (0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl.

Mantelzorg in Bronckhorst

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, Olburgen, Steenderen en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten

van de internationale wedstrijden schapendrijven, 30 juni t/m 13 juli 2009, Dutch Open International
Sheep Dog Trials

• Halle, Dorpsstraat 11-13, plaatsen van drie vlaggenmasten, zaal Nijhof
• Halle, zaal Nijhof, vlooienmarkt, 21 juni 2009 van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet,

Notmai producties 
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 2, Dag van de Bouw 2009/openstelling nieuwe gemeentehuis,

gemeente Bronckhorst 
• Hengelo (Gld), Heideweversweg 4A, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. huwelijksfeest,

Aanvragen

20 juni 2009, H.B.A. Zweverink
• Hengelo (Gld), nabij kruising Varsselseweg/Vierblokkenweg, plaatsen van twee vlaggenmasten,

stichting EGC 't Zelle
• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens kinder- en

volksspelen en vogelschieten, 11 en 12 juli 2009, ijsvereniging Steintjesweide
• Toldijk, Hoogstraat 15, Høken in Toldiek met optreden van Normaal en koffieconcert, 26 juni van

20.00 tot 01.30 uur en 28 juni van 10.30 tot 17.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
26 juni van 20.00 tot 01.30 uur en 28 juni van 10.00 tot 18.00 uur, stopverbod gedeelte Hoogstraat,
26 t/m 29 juni, Hoogstraat 17A, ontheffing groepskamperen voor ± 120 personen, 26 t/m 28 juni 2009,
stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Toldijk, Wolfsstraat 5, internationale wedstrijden schapendrijven, 10 juli van 17.00 tot 19.00 uur en
11 en 12 juli van 07.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 en 11 juli van
07.00 tot 24.00 uur en 12 juli van 07.00 tot 18.00 uur, ontheffing groepskamperen voor ± 70 personen,
instellen stopverbod Wolfsstraat, 10 t/m 12 juli 2009, Dutch Open International Sheep Dog Trials

• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt, tijdelijke gebruiksvergunning, 11 oktober en 22 november 2009
van 10.00 tot 16.00 uur, ontheffing Winkeltijdenwet, 22 november 2009, Notmai producties

• Zelhem, sportpark De Pol, vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen De Graafschap en Ajax Cape Town
met aansluitend feest met live-muziek, 12 juli 2009 van 14.30 tot 24.00 uur, voetbalvereniging Zelhem

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Toverstraat 12, verbouw wagenloods
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, plaatsen schutting
• Hengelo (Gld), Antinkweg 14, vergroten stal
• Hummelo, Torenallee 8, plaatsen veranda
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 9, bouwen serre 
• Vorden, Hengeloseweg 1, veranderen dakbedekking en achtergevel woning
• Vorden, Zutphenseweg 93, geheel oprichten hobbykas
• Wichmond, Hackforterweg 46, bouwen berging met carport
• Zelhem, Brunsveldweg nabij nr. 1, verbouw varkensschuur tot woning
• Zelhem, De Savornin Lohmanstraat 4, veranderen woning
• Zelhem, Hummeloseweg 2, vergroten garage en plaatsen veranda-afdak
• Zelhem, Hummeloseweg/Orchideestraat, gewijzigd bouwen 17 rijenwoningen en zes patiowoningen
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 29, vergroten woning

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 17 april 2009:
• Vorden, avondwandelvierdaagse met start en finish bij sporthal Het Jebbink, 8 t/m 11 juni 2009

van 18.00 tot 21.00 uur, gymnastiekvereniging Sparta
Verzonden op 20 april 2009:
• Achter-Drempt, Baak, Hummelo, Keijenborg, Wichmond, Steenderen en Toldijk, plaatsen

driehoeks-/sandwichborden voor promoten lentefeest, 26 april t/m 11 mei 2009, stichting
Ontmoetingscentrum Toldijk

• Hummelo, circuit De Heksenplas, diverse motocrosswedstrijden, 3, 17 mei en 28 juni van
09.30 tot 19.00 uur en 13, 27 juni en 19 september van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 3, 17 mei en 28 juni 2009 van 09.30 tot 19.00 uur TCD Hummelo

• Toldijk, Flophouse, lentefeest, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 8 en 9 mei van 20.00 tot
01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 8 en 9 mei 2009, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

Verzonden op 21 april 2009:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 1, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet voor biertap i.v.m.

Koninginnedag, 30 april 2009 van 11.00 tot 18.00 uur, café Marktzicht
• Keijenborg, overnachten in de gymzaal i.v.m. seizoensafsluiting pupillen, 22 mei 19.00 uur tot

23 mei 2009 08.00 uur, SV Keijenburgse Boys
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, live-muziek, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

i.v.m. Koninginnedag, 30 april 2009 van 12.00 tot 21.00 uur, café Heezen
Verzonden op 22 april 2009:
• Halle, Landstraat 12, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. Veka NK Autocross, 4 en 5 septem-

ber 2009, Halse autocross vereniging (HACC)
• Hengelo (Gld), Keijenborg, Kranenburg, Vorden en Wichmond, plaatsen driehoeks-/sandwichborden

i.v.m. babybiggenmealbal en Vordens songfestival, 27 juli t/m 9 augustus 2009, stichting
Babybiggenmealbal

• Hengelo (Gld), Varsselring, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. wegraces (VIP-tent),
21 en 23 mei van 09.00 tot 20.00 uur en 24 mei 2009 van 09.00 tot 19.00 uur, H.J. Vosmeijer

• Hengelo (Gld), plaatsen semi-permanente muziekkoepel, nabij Remigius kerk van 25 april t/m 2 mei,
Steintjesweide van 27 juni t/m 20 juli, centrum van 22 juli t/m 25 augustus en nog eens nabij
Remigiuskerk van 20 november t/m 30 december 2009, Dorpsbelang Hengelo

• Baak, Olburgen, Steenderen en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor promoten
van 'Fiets 'm d'r in', 16 t/m 31 augustus 2009, stichting Humstee

• Steenderen, parkeerplaats Super de Boer, rommelmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 14 juni 2009 van 11.00 tot 15.00 uur, muziekvereniging Nieuw Leven

• Steenderen, terrein aan de J.F. Oltmansstraat, concours hippique, 26 t/m 28 juni, ontheffing
artikel 35 Drank- en Horecawet, 26 t/m 28 juni 2009, paardensportvereniging De Zevensteen

• Zelhem, Hogeveldweg 4, trekkertrek wedstrijden en feestavonden, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 30 mei van 19.00 tot 01.30 uur en 31 mei 2009 van 09.00 tot 01.30 uur, buurtvereniging
Oosterwijk

Verzonden op 23 april 2009:
• Baak, De Maalderij, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. rookdag, 7 juni 2009 van

10.00 tot 17.00 uur, Achterkamp bedrijfsopleidingen
• Bronckhorst, (m)endurance met start en finish vanaf Oosterwijkweg 3 in Zelhem, 30 mei van

07.00 tot 20.00 uur en 31 mei 2009 van 08.00 tot 17.00 uur, Onder de Zweppe
• Keijenborg, Kroezerijweg 4, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. bruiloftsfeest, 16 mei 2009,

W.W.G. te Stroet
• Steenderen, Burg. Buddingh'plein, innemen standplaats op de vrijdagmiddagen voor de verkoop

van aardappelen groenten en fruit, 1 januari t/m 31 december 2009, J. Bleijenberg
• Vorden, Hamsveldsezijweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten feest, 16 mei 2009,

J.W.A. Krabbenborg en mevrouw A. Stoffels
• Zelhem, Markt, 10 juli 2009, openlucht concert van 19.00 tot 20.30 uur, afsluiten Markt van

18.45 tot 20.45 uur, Christelijke Harmonie Prinses Juliana
• Zelhem, Oosterwijkweg, ontheffing groepskamperen ± 20 personen, 29 t/m 31 mei 2009,

Onder de Zweppe
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 17 april 2009:
• Halle, plaatsen reclamebord kruising Lankerseweg - Halle-Nijmanweg i.v.m. promoten school- en

volksfeest, 22 augustus t/m 7 september 2009, stichting Nijmansfeest

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 april 2009:
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp 81, veranderen aantal kozijnen
• Keijenborg, Sint Janstraat 22, bouwen carport 
Verzonden op 22 april 2009:
• Zelhem, Kampweg 3, vernieuwen garage/overkapping, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers 

• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7A, vergroten woning 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 april 2009:
• Zelhem, Hummeloseweg/Orchideestraat, bouwen 17 rijenwoningen en zes patiowoningen
• Zelhem, Petersdijk 7-7A, bouwen woning met berging 
Verzonden op 22 april 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 56A, veranderen/plaatsen schuur
• Halle, Varsseveldseweg 8, veranderen voormalig boerderijgebouw tot totaal vijf woningen

Verleende vergunningen

• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 3, plaatsen veranda
• Wichmond, Beeklaan 4, vergroten woning
• Wichmond, Hackforterweg 22, veranderen en vergroten bijgebouw/woning
• Wichmond, Hackforterweg 33, bouwen recreatiewoning met een instandhoudingstermijn van

vijf jaar, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudings-
plicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

• Wichmond, Hackforterweg 46, bouwen woning
Verzonden op 23 april 2009:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 94, bouwen garage/berging, verleend met toepassing van artikel 50,

lid 3 van de Woningwet
• Hummelo, Torenallee 8, bouwen veranda, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Steenderen, Emmerweg 7, bouwen melkveestal  

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 22 april 2009
• Halle, Heurneweg 12, bouwen kantoor, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Recontructieplan Achterhoek en Liemers   

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 23 april 2009:
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 4A, gehandicaptenparkeerplaats, mevrouw W. Koudijs-Smits 

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1 APV)
Verzonden op 29 april 2009 voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk
onderhoud nabij de genoemde adressen:
• Halle, Varsseveldseweg 1
• Olburgen, Capellegoedweg 4
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 1
• Steenderen, Toldijkseweg 39
• Vorden, Zelledijk 7

Sloopvergunningen 
Verzonden op 23 april 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 56A, slopen jongveestal, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 25, gedeeltelijk slopen woning en gedeeltelijk slopen schuur, komt

asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Dreef, vanaf huisnummer 5 t/m 11, van 4 juli 08.00 uur

tot 5 juli 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens een rommelmarkt geldt op de Burgemeester Smitstraat op 14 juni 2009

van 05.00 tot 18.00 uur een stopverbod aan de zijde van de even nummers
• Steenderen, tijdens een buurtbarbeque is de Kastanjelaan, vanaf huisnummer 36 t/m 48,

op 27 juni 2009 van 11.00 uur tot 01.00 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het examenfeest van 't Beeckland is de Dorpsstraat op 14 mei 2009 van 
19.00 tot 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens (m)endurance wedstrijden is de Oosterwijkweg, tussen huisnr. 3 en de
Varsselsestraat, van 30 mei 07.00 uur tot 31 mei 2009 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Zonnebloemstraat van 12 juni 18.00 uur t/m 14 juni 2009
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens trekkertrekwedstrijden zijn de Hogeveldweg en de ongenoemde zandweg,
tussen de Hogeveldweg en de Hengeloseweg, op 31 mei 2009 van 07.00 tot 24.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het openluchtconcert op 10 juli is de Markt van 18.45 tot 20.45 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit 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). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. In het bezwaarschrift moeten staan:
de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 22 april 2009:
• Drempt, nabij kruising Rijksweg N317 en Dubbeltjesweg ong., plaatsen mast ten behoeve van

mobiele communicatie
Verzonden op 23 april 2009:
• Drempt, Kerkstraat 11, verbouw garage tot verblijfsruimte

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6, lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 22 april 2009:
• Vorden, Ruurloseweg 51, bouwen garage/berging

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een 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 hand-
tekening. 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 griffierecht van de gemeente terug. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zutphenseweg 90, Vorden'
Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied 2009; Zutphenseweg 90, Vorden' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 7 mei t/m 17 juni 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op een functiewijziging, waarbij het gebruik van de voormalige agrarische
schuur wordt omgezet in een woonfunctie op het perceel Zutphenseweg 90 in Vorden.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
wijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; herziening Broekstraat 1, 2 
- Het Lendenbosch 3, Hummelo'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied; herziening Broekstraat 1, 2 - Het Lendenbosch 3,
Hummelo' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 mei t/m 17 juni 2009 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de bouw van een bedrijfswoning op het adres Broekstraat 1, een
aanpassing van het agrarisch bouwperceel, alsmede het beëindigen van de intensieve veehouderijtak
op het adres Broekstraat 2 en het omzetten van de agrarische bestemming van de locatie  
Het Lendenbosch 3 in Hummelo naar woondoeleinden.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
bestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij de gemeenteraad.

Inspraak bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; IJselweg 13, Vierakker'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; IJselweg 13, Vierakker' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 7 mei t/m 17 juni 2009 tijdens openingstijden voor een
ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van een niet-agrarisch bedrijf in een ander niet-agrarisch
bedrijf met de functies horeca, recreatie, vergaderaccommodatie en cultuur op het perceel
IJselweg 13 in Vierakker.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraak-
reactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Landgoed Wolfsdael', Zelhem
Het bestemmingsplan 'Landgoed Wolfsdael', Zelhem is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed aan de Oude Ruurloseweg in
Zelhem.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. 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.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Baak, Hofstraat 6, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1993'
• Halle, Heurneweg 12, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 17, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

De voorgenomen ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 mei t/m
17 juni 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 21 april 2009:
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W A4, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Bestemmingsplannen De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 7 mei t/m 17 juni 2009 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

• Bronkhorst, door asfaltwerkzaamheden is de Veerweg, vanaf de Bakerwaardseweg tot aan 
de veerstoep, op 6 en 7 mei 2009 afgesloten voor alle verkeer. Helaas kunnen wij de periode
van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering 
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen, bijvoorbeeld weersomstandigheden

• Warnsveld-Lochem, vanaf 6 mei a.s. start de provincie Gelderland met werkzaamheden 
(o.a. asfaltering) aan de N346 tussen Warnsveld en Lochem. De werkzaamheden duren van 
6 t/m 11 mei (tot 06.00 uur) en van 15 t/m 18 mei (tot 06.00 uur). Ook de parallelweg is dan
afgesloten voor doorgaand verkeer. Het auto- en vrachtverkeer wordt omgeleid, maar verkeer
vanuit Vorden naar Almen kan gebruik blijven maken van de Almenseweg. Fietsverkeer en
bestemmingsverkeer kan gebruik blijven maken van de afgesloten parallelweg.

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Zelhem, Heisterboomsdijk 3, voor het veranderen van de inrichting op diverse onderdelen. 
De verklaring is op 16 april 2009 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheden voor bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en w
van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwerking-
treding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening
worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 
29 april 2009 t/m 12 juni 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van 
artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Toldijk, Lamstraat 12, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met een jongveestal

waarop het Besluit landbouw milieubeheer op van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
29 april maart t/m 10 juni 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Bocholtseweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

het houden van melkrundvee

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons
worden ingediend vóór 11 juni 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een gesprek,
laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, 
tel. (0575) 750 318.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst
B en w hebben op 21 april 2009 de 'Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst' vastgesteld. 
In de uitvoeringsbesluiten zijn nadere regels bepaald over de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen, aangewezen inzamelmiddelen en -voorzieningen en de wijze waarop huishoudelijke
afvalstoffen moeten worden aangeboden.

De besluiten liggen vanaf heden ter inzage in het gemeentekantoor, bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, en zijn tegen betaling verkrijgbaar. Ze zijn ook te raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Milieu. De besluiten
treden de dag na deze bekendmaking in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeenBesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 
29 april 2009 t/m 10 juni 2009 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 30, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning

voor een veehouderij
• Zelhem, Terborgseweg 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij

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

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

wijzen in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 13 juni 2009.

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

Het gemeentehuis is gesloten van 30 april
t/m 5 mei a.s. Op 4 mei is de afdeling
Publiekszaken uitsluitend voor de aangifte
van geboorte en overlijden beperkt open
van 08.30 tot 09.30 uur. Op 6 mei zijn wij
vanaf 08.30 uur weer normaal geopend.

Openingstijden

gemeentehuis rondom

Koninginnedag en

BevrijdingsdagOok dit jaar zijn er weer vele activiteiten 
in Bronckhorst rond Koninginnedag en 
4/5 mei. De gemeente is bij veel activiteiten
vertegenwoordigd.

Als u wilt weten welke dat zijn, kijk dan op
www.bronckhorst.nl � Over Bronckhorst
� Zoveel te doen � Evenementenkalender.

Activiteiten 

Koninginnedag en 

4/5 mei

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)
T 0575 - 46 52 58 F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

I N S TA L L AT I E - B A D K A M E R S - T E G E L S - N AT U U R S T E E N - S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen

Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² 

incl btw geldig tot 1 mei 2009

Ook voor

bedrijfsauto’s

Uitdeuken

zonder spuiten
Spotrepair

Zorgeloos

schadeherstel

Schadeherstel is waardeherstel!

Handelsweg 7 - 11

7021 BZ  Zelhem

Tel. 0314 - 62 28 39

www.autoschadewillemsen.nl

Maak uw tuin helemaal af met sierbestrating van HCI. Naast 
betonstenen, gebakken stenen en natuursteentegels, hebben we 
ook een gevarieerd aanbod tuinafscheiding en tuinhout. Bezoek 
onze outdoor-showrooms in Hengelo Gld., Ulft en Zevenaar voor 
inspiratie en advies!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81
Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81
Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

Meer informatie op www.bouwcenterhci.nl

Sierbestrating   maakt het af!
Keramische 

straatstenen

Waalformaat getrommeld

     Rood genuanceerd 

        Per m²: 

Nu € 28,-

DAGKNALLER
Kijk elke dag op

www.decocom.nl
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Opslagruimtes te huur,

voor particulieren en bedrijven

www.teeuwenopslag.nl

06-10433358
Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.ik-b.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

profess ionele  voeding voor  d ieren

Eet u ook graag een smakelijk
gezond ei van uw eigen kippen?
De voeding van uw kippen bepaalt de smaak

van de eieren! Verzorg uw kippen met Garvo

legkorrel of legmeel, al vanaf 8,80/20kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 

op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop

bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.

Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op

www.garvo.nl/bronckhorst

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

10% KORTING
OP ALLE BEITSVERVEN

ZOALS

WIJZONOL, 

TOUWEN
EN PEHALIN
MONOVIT

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

Café-Zaal de Mallemolen - Zelhem
Koninginnedag: donderdag 30 april

van 15.00 tot 20.00 uur
GRATIS ENTREE!

www.mallemolen.info

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER!

STEENDEREN vr.pr. q 469.000,- k.k.

Dr. A.Ariensstraat 58 - MONUMENTALE WOONBOERDERIJ
in prachtige omgeving. Gelegen nabij het historisch stadje
Bronkhorst, een karakteristieke vrijstaande woning met
schuur. Inh. ± 650 m³. Perceelsopp. 1385 m². Kapconstructie
volledig geïsoleerd. Aangewezen als gemeentelijk monument.
Gelegen tegenover natuurgebied. Weids uitzicht over lande-
rijen. Aantal kamers 6 waarvan 3 slaapkamers.

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

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

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

NIEU
W

IN
VER

KO
OP

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN



Programma 4 mei
in de gemeente Bronckhorst

Wanneer wordt identiteit een gevaar
voor de vrijheid?
Vrijheid en identiteit staan op gespan-
nen voet met elkaar. Beide hebben
ruimte nodig om te kunnen ademen.
Die ruimte is er ook. Meer dan genoeg
zelfs. Maar als de één zich sterk maakt
ten koste van de ander, ontstaat er ver-
stikkingsgevaar. Dan dreigen zowel de
vrijheid als de identiteit het loodje te
leggen. In de Tweede Wereldoorlog is
gebleken hoe gedachten over identi-
teit de vrijheid kunnen aantasten.
Ideeën over de eigen superieure iden-
titeit werden gebruikt om oorlogsge-
weld en vervolgingen te legitimeren.
De Joden waren vooral in de tweede
wereldoorlog de onderdrukte identi-
teit, Kenmerkend is de passage uit het
dagboek van Anne Frank: "Eens zal de-
ze verschrikkelijke oorlog toch wel af-
lopen, eens zullen wij toch weer men-
sen en niet alleen Joden zijn! Wij kun-
nen nooit alleen Nederlanders of al-
leen Engelsen of van welke natie dan
ook worden, wij zullen daarnaast al-

tijd Joden blijven, wij willen het ook
blijven".

Ook de afgelopen jaren en tot nu toe
speelt nog steeds die spanning tussen
vrijheid en identiteit. Denk aan de oor-
log op de Balkan, de Koerdische vrij-
heidsstrijd of de strijd om de geloofsi-
dentiteit tussen moslims, christenen
(hieronder in het verleden weer tus-
sen Protestanten en Katholieken) of
niet-gelovigen. Het moge duidelijk
zijn: het spanningsveld tussen vrijheid
en identiteit roept een stortvloed aan
vragen op, lastige vragen soms. Maar
het helpt als we bedenken dat we de
ander nodig hebben om zicht te krij-
gen op de eigen identiteit. Het is de
kunst om in vrijheid te leren leven
met verschillen. Want uiteindelijk is
er altijd meer dat ons bindt dan dat
ons scheidt.

Ook in Zelhem herdenken wij op 4
mei weer de mensen die  omkwamen
bij alle oorlogshandelingen, waar ook

ter wereld, in de strijd om hun en on-
ze vrijheid. We doen dat weer in sa-
menwerking met jeugd van scholen
en scouting en andere vrijwilligers.

PROGRAMMA:
Het programma van de Nationale Her-
denking te Zelhem is als volgt:

19.25 uur Herdenkingsdienst in de
Lambertikerk met medewerking van
een koor, basisscholen (declamatie) en
piano en zang.

Last Post bij het monument en om
20.00 uur twee minuten stilte.

Kranslegging door de wethouder na-
mens de Gemeente Bronckhorst en
kransen en bloemen door mensen uit
het voormalig verzet, Indiëgangers,
Oranjecomité, de straten (Verzet en
Koeriershoek), kinderen van scholen
en andere burgers.

De "Stille tocht" over het kerkhof langs
de graven van de vliegeniers en ande-
re oorlogsslachtoffers. 

Namens het 4 mei comité,
Frank Broeder

Dodenherdenking 4 mei Zelhem
Vrijheid en Identiteit

Het Nationaal Comité heeft - als onderdeel van het overkoepelend thema
Vrijheid maak je met elkaar -gekozen voor "Vrijheid en Identiteit" als jaar-
thema voor 2009. In de Tweede Wereldoorlog is bij uitstek gebleken hoe
ideeën over identiteit de vrijheid kunnen aantasten. Ook vandaag de dag
worden oorlogen uitgevochten waarbij identiteit een grote rol speelt. Hoe
komt dat toch?19.00 uur Interkerkelijke Gedachten-

dienst in de Remigiuskerk;

19.45 uur Samenkomst in de Synago-
gestraat, alwaar een krans zal worden
gelegd bij het monument, dat aldaar
is geplaatst ter nagedachtenis aan de
Joodse gemeenschap uit Hengelo; van-
daar gaan de aanwezigen in een stille
tocht via de Regelinkstraat naar het
plaatselijk monument bij het gemeen-
tehuis.

19.45 uur - 19.55 uur Het luiden van de
klokken.

19.55 uur Kranslegging bij het plaatse-
lijk monument, waarna zullen wor-
den voorgelezen de namen van de
oud-inwoners van Hengelo en Keijen-
borg, die aan het oorlogsgeweld ten of-
fer zijn gevallen.

20.00 uur- 20.02 uur Algemene stilte,
waarna een trompetblazer "The Last
Post" ten gehore zal brengen, gevolgd
door het zingen van het "Wilhelmus"
door een zangkoor.

Na deze plechtigheid kunnen desge-
wenst bloemen bij het monument
worden gelegd.
De inwoners worden verzocht vanaf
18.00 uur tot zonsondergang (21.03
uur) de vlaggen halfstok te hangen.

Herdenking 4 mei 
Hengelo Gld
Aan de 4 mei-herdenking wordt in
Hengelo Gld op de volgende wijze
inhoud geven.

Maandag 4 mei 2009 wordt om 19.45
uur bij het oorlogsmonument in
Steenderen een herdenkingsplechtig-
heid gehouden. Het monument be-
vindt zich naast het voormalig Ge-
meentehuis, het huidige kantoor van
de Aviko aan de Burgemeester Smits-
traat-Toldijkseweg. Vooraf spelen le-
den van de Muziekvereniging Nieuw

Leven onder leiding van dirigent Pa-
trick Dieperink een aantal liederen. 

Gedachteniswoorden zullen gespro-
ken worden door de heer Pieter Kock
uit Olburgen. Een van de jeugdige ca-
techisanten zal de jeugd vertegen-
woordigen. Er is gelegenheid tot het
leggen van bloemen of kransen.

Dodenherdenking in
Steenderen

Op vier en vijf mei staan we er in Ne-
derland bij stil dat de vrijheid waarin
wij leven,  niet vanzelfsprekend is. Op
vier mei herdenken we diegenen die
met hun leven betaalden voor onze
vrijheid

In Wichmond doen we dat net als de
afgelopen jaren met een herdenking
op de begraafplaats en in de Hervorm-
de Kerk. Vanaf 19.30 uur komen we sa-
men bij de Hervormde Kerk, om van-
daar in stille tocht naar de algemene
begraafplaats te lopen. Daar is om
20.00 uur een korte herdenking, waar-
bij een krans zal worden gelegd na-
mens de gemeente Bronckhorst. 

Verschillende verenigingen uit Wich-
mond en Vierakker zullen bloemen
leggen op de 13 oorlogsgraven. Na-

tuurlijk kunt u zelf ook bloemen leg-
gen. Dit jaar zullen de graven worden
schoongemaakt door Oorlogsgraven-
stichting en Hoveniersbedrijf Gebr.
Arends zal de graven van nieuwe be-
planting voorzien.

Na afloop van de herdenking op de be-
graafplaats is er een korte herden-
kingsbijeenkomst in de Hervormde
Kerk. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei
hanteert nog steeds het thema: Vrij-
heid maak je met elkaar. Dit jaar ligt
daarbij het accent op vrijheid en iden-
titeit. Dit thema zal ook in de herden-
king terugkomen. Na afloop bent u al-
len van harte welkom voor een kop
koffie of thee in Withmundi.

Het 4 mei-comité Wichmond-Vierak-
ker

Dodenherdenking 4 mei
Wichmond-Vierakker
"Vrijheid maak je met elkaar"

Maandag 4 mei 2009.
19:15 uur: Herdenking en kransleg-
ging op de oorlogsgraven op de be-
graafplaats in Hummelo. Daarna gaan
we naar Hoog Keppel, naar het monu-
ment aan de Monumentenweg. 
20:00 uur: Herdenking en kransleg-
ging op het oorlogsmonument in
Hoog Keppel.

Herdenking
Hummelo
Hoog Keppel

Maandag 4 mei Dodenherdenking Vorden
Op maandag 4 mei 2009 vindt de jaarlijkse herdenking plaats van hen die gedurende en sinds de Tweede Wereldoorlog
in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen. Het Comité 4 Mei heeft in samenwerking met de Raad van Kerken het
programma voor deze herdenking als volgt samengesteld.

19.00 uur Herdenkingsbijeenkomst in de N.H.Kerk te Vorden met medewerking van het Vordens Mannenkoor. 
Daarna vertrek naar de begraafplaats.

19.50 uur Vertrek vanaf de poort van de algemene begraafplaats te Vorden naar de graven  van de geallieerden en het
symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden.

20.00 uur Twee minuten stilte, aangegeven door een hoornsignaal

20.02 uur Last Post en kranslegging door:
- het gemeentebestuur van Bronckhorst
- het Comité 4 mei Vorden
- Raad van Kerken Vorden
- overige aanwezigen (met kinderen)

Aansluitend zingt het Vordens Mannenkoor het lied " Boven de sterren" en zingen we gezamenlijk het eerste couplet van
het Wilhelmus, waarna iedereen een persoonlijke bloemenhulde kan brengen. Vanaf 19.45 tot 19.58 luiden de klokken van
de kerken in Vorden. Het comité verzoekt iedereen om vanaf 18.00 de vlag halfstok te hangen.

Het gemeentebestuur heeft de horeca ondernemers verzocht om buitenreclame te doven en om vanaf 19.00 uur tot na de
herdenking uitsluitend de officiële Nederlandse radiozenders aan te hebben.

De herdenking vindt plaats in twee ge-
deelten, om 20.00 uur kranslegging op
de algemene begraafplaats met daar-
aan voorafgaand om 19.00 uur een
herdenkingsdienst in de Dorpskerk.
De kransen en bloemen worden ge-
legd op de graven van de bemanning
van een Engelse bommenwerper die
tijdens de oorlogsjaren boven Vorden
werd neergeschoten. Traditioneel ver-
leent het Vordens Mannenkoor zijn
medewerking zowel in de kerk als op
de begraafplaats.
Wij constateren enerzijds met vreug-
de dat de herdenking door een groei-
end aantal belangstellenden wordt bij-
gewoond. Anderzijds moeten wij ook
vaststellen dat de jongeren, onze ko-
mende generatie, duidelijk onderver-

tegenwoordigd is. Onze oproep aan u
is duidelijk.

Ouders van kinderen, neemt uw kin-
deren mee bij dit -ook voor kinderen-
zinvol gebeuren. Herdenken voldoet
aan een diep menselijke behoefte om
in situaties waarin je als eenling
machteloos staat, toch samen "iets" te
doen. Het is daarbij ook een persoon-
lijk appèl  dat wij oprecht het goede
willen. Is het niet onze verantwoorde-
lijkheid om dit gevoelen ook aan onze
kinderen mee te geven?

Vandaar deze oproep!
Namens het comité 4 Mei Herden-
king,

Oproep aan alle ouders van
kinderen
Maandag 4 mei a.s. sluit ook Vorden zich weer aan bij de Nationale
Herdenking van de Oorlogslachtoffers van de tweede Wereldoorlog.
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De Folkloristische dansgroep Wi’j
eren ’t Olde dansgroep werd in 1955
opgericht ter gelegenheid van het
tienjarig bestaan van de buurtvereni-
ging Velswijk. De groep is inmiddels
bekend in binnen- en buitenland en
promoot de folklore tot ver buiten de
landsgrenzen om daarmee de cultuur
van onze streek in ere te houden. Dit
doen ze met dansen, muziek, zang,
voordrachten. Daarbij gaan de leden
gekleed in kleding uit de beginjaren
van de vorige eeuw. De accordeon is
het instrument waarop dansen en
zang begeleid wordt en de ‘Lulleman’

verzorgt met z’n conference de infor-
matie. “Onze spöllemans die spöllen
de liedjes en 't dansen doarop, dat geet
best. 't is gin hoempa, jazz of een fox-
trot moar de oldjes die doet 't nog
best.” Natuurlijk is een optreden van
de dansgroep vooral ook een kijk-
schouwspel, dus een bezoekje aan ‘de
Mallemolen’ loont de moeite, maar
ook via de ether is er voldoende te be-
leven aan muziek, zang en voor-
dracht. 
Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de

toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live 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.

Folkloristische dansgroep 

Wi’j eren ’t Olde 
op podium bij Live@ideaal.org

Woensdagavond 29 april zal de folkloristische dansgroep ‘Wi’j eren ’t ol-
de’ tussen 20.00 en 22.00 uur optreden in het programmalive@Ideaal.org,
dat vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Anja Prins (VVD) haalde de woorden
van gedeputeerde Marijke Van Haaren
uit 2005 aan: 'de oostvariant is de be-
ste oplossing'. Dat hoeft volgens haar
fractie helemaal geen grote vertragin-
gen op te leveren. 'Als iedereen z'n best
doet op extra onderzoek kunnen we
in november een goede, afgewogen
keus maken'. Zij kreeg voor de Oostva-
riant alleen de steun van de SP en D66.
Provinciale Staten erkennen het grote
dilemma dat bij dit soort procedures

speelt: het is altijd in iemands achter-
tuin. Maar een oplossing voor de pro-
blematiek moet er nu na 35 jaar ein-
delijk komen. 

ADVIES COMMISSIE MER
Voor velen weegt het advies van de
Commissie MER heel zwaar. De VVD
vreest dat wanneer de westelijke rond-
weg er eenmaal ligt, het probleem dat
Hummelo nu kent verplaatst is naar
Laag Keppel. Bovendien is voor de VVD
de kwestie van de luchtkwaliteit heel
belangrijk. De rondweg zou volgens
het voorstel vlak langs een school ko-
men te lopen. Om de normen van fijn
stof te halen moeten dan wel de ra-
men gesloten blijven en kunnen de
kinderen haast niet buitenspelen. Ge-
deputeerde Co Verdaas vindt dit over-
dreven. De normen worden ruim-
schoots gehaald. Hij wijst er op dat de
weg volgens het Meest Milieuvriende-
lijke Alternatief uit de MER wordt aan-
gelegd. Daar hoort ook een verdiepte
ligging bij. Hoe dat dat precies gaat
worden is nu nog niet duidelijk. 'Dat is
een kwestie van uitwerking als alle ge-
gevens over de grondwaterstand be-
kend zijn'. 
Er wordt gedacht aan slechts een ver-
diepte aanleg van centimeters (20 of
50) De VVD denkt dat niet de gewens-
te oplossing zal geven en blijft voor-
stander van de Oostvariant.

Ook VVD-statenfractie pleit
voor oostvariant van rondweg
om Hummelo
Nadat de VVD-Bronckhorst in di-
verse bijeenkomsten en raadsver-
gaderingen al had aangegeven dat
een oostelijke rondweg om Hum-
melo de beste oplossing zou zijn,
was het nu de beurt aan de Staten-
fracties.Voor een volle en verdeelde
publieke tribune voerden de Sta-
ten het finale debat over de rond-
weg Hummelo. VVD pleitte samen
met SP en D66 voor een structurele,
toekomstgericht lange termijn op-
lossing, een weg aan de oostkant
van Hummelo. Dat zou voor de be-
reikbaarheid en de toekomstige
groei van het verkeer in de hele
Achterhoek veel beter zijn. De an-
dere partijen in Provinciale Staten
bleven bij hun al eerder in de com-
missie Mobiliteit en Economie uit-
gesproken keuze voor de Westvari-
ant.

SOCII
De thuiswedstrijd tegen NVC was voor
Socii alleen maar zorgen dat de pun-
ten in Wichmond bleven en dan naar
de uitslagen kijken wan de concuren-
tie heeft gedaan.. De punten thuis
houden bleek geen probleem, Socii
speelde met goed spel de bezoekers he-
lemaal van de mat. Met mooie combi-
naties en een goede dosis inzet werd
het door Johan Riefel in de 8 min 1-0,
ook pikte Maarten Rensink zijn doel-
punt mee door de als de kippen er bij
te zijn een afstandsschot van Stefan
Roording die door de doelman niet
goed werd behandeld in te schieten. 2-
0 Kort na de rust werd Kevin Esselink
mooi vrij gespeeld en tekende voor 3-0.
De wedstrijd was gespeeld en door
goed voetbal en elkaar de bal te willen
gunnen werd de stand nog verdubbeld
naar 6-0 door Gert-Jan Loman Dubaern
Besseling en in de 90 min door aan-
voerder Jan Willem Krijt. Doordat Et-
ten ook gewonnen heeft is het voor So-
cii zaak om zondag in Etten minimaal
een gelijk spel eruit te slepen om op de
platte wagen te komen. Supporters die
met de bus mee willen kunnen con-
tact op nemen met Nout Nijenhuis.

Verdere uitslagen.
Socii 2 - DVC 7: 1-1
KL Dochteren 4 - Socii 3: 0-9
Socii 5 - Warnsveldse Boys 5: 4-1

Programma 3 mei
Etten 1 - Socii 1
Westervoort 4 - Socii 2
Dierense Boys 4 - Socii 3
Socii 4 - Worth Rheden 3
Vorden 5 - Socii 5

Vo e t b a l

De 100 kilometer start tussen 8.00-
10.00 uur. Deze route, via Montferland
en Elterberg, werd vorig jaar aange-
past en bevat ook dit jaar meer klim-
werk. Fietsers die liever de 50 kilome-
ter rijden, starten tussen 8.00-11.00
uur. Een prachtige route door de Lie-

mers staat op het programma. Voor de
25 kilometer –Pannenkoekentocht- is
de start tussen 9.00-14.00 uur. Bij te-
rugkomst in De Seven Steenen staat
een overheerlijke pannenkoek klaar.

De start en finish vindt plaats bij De
Seven Steenen, J.F. Oltmansstraat 6,
Steenderen, telefoon (0575) 45 29 96.
Informatie over de fietstocht: Edith
Troost, telefoon (0575) 45 25 95 of
René van Eijden, tel. (0575) 45 16 69 of
op de site van de Toerclub 
www.toerclubsteenderen.nl

Fietsroutes van Toerclub Steenderen

Rondom Steenderen 2009
Op zondag 24 mei aanstaande
wordt de jaarlijkse ‘Rondom Steen-
deren’ georganiseerd door de Toer-
club Steenderen. Drie volledig uit-
gepijlde, prachtige fietsroutes zijn
dan uitgezet, van 100, 50 of 25 km.

Hij prees vrijdag 17 april de aanpak
waarbij bedrijfsleven, gemeenten en
provincie ter plekke tien projectvoor-
stellen lanceerden om de economie

via een ‘Green Deal’ een duurzame
impuls te geven. Voor deze projecten
willen de gemeenten een beroep doen
op de middelen uit het Gelders Actie-

plan Recessie. Peters gaf aan dat de
projecten hiervoor een kans maken,
maar dat Provinciale Staten uiteinde-
lijk de keuzes maakt.

Tijdens zijn bezoek reageerde hij op
tien projectvoorstellen die op korte
termijn (2009-2010) uitgevoerd kun-

nen worden. Ze variëren van investe-
ringen in acht keer 30.000 vierkante
meter zonnepanelen op bedrijfspan-
den, de introductie in twintig kernen
van de ‘dorpsdeelauto’, twee elektri-
sche oplaadpunten per gemeente,
LED-straatverlichting en fietspaden
met natuurlijke halfverharding tot
een gebiedsdekkend glasvezelnetwerk
in de Achterhoek. Ook het zogenaam-
de diagnosemodel, waarbij werkzoe-
kenden en uitkeringsgerechtigden via
één loket kunnen inchecken, is inge-
bracht. Dit laatste is een project van
negen gemeentelijke sociale diensten,
drie werkvoorzieningschappen en
twee werkbedrijven. De projecten ko-
men voort uit het aanvalsplan ‘Achter-
hoek Authentiek Anders’, waarmee de
Achterhoek zich de afgelopen twee
maanden op de kaart zette. Het Aan-
valsplan richt zich op snelle acties en
biedt tegelijk een toekomstperspectief
waarbij ‘duurzaamheid’ centraal
staat.

Peters toonde zich enthousiast. “De
provincie wil graag partner zijn, maar
ook anderen moeten bijdragen. Uit-
gangspunt is dat de provincie niet de
bankiersrol op zich neemt of risicovol
investeert”. Hij benadrukte dat bedrij-
ven voor garanties en leningen kun-
nen aankloppen bij Oost NV, die een
extra financiële impuls van vijf mil-
joen euro heeft gekregen.

In juli neemt Provinciale Staten een
besluit over de toe te kennen midde-
len Het gaat in totaal om een bedrag
van 32 miljoen euro.

Grote waardering Peters voor Aanvalsplan Achterhoek

Gedeputeerde Theo Peters zegt grote waardering te hebben voor de ma-
nier waarop de Achterhoek de verantwoordelijkheid neemt om de gevol-
gen van de kredietcrisis te beperken.
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Deze Hummelose huisarts was vanaf
eind 1949 de opvolger van de heer
Buschgens en maakte zich zeer ver-
dienstelijk bij de ontwikkeling van de
regionale gezondheidzorg. In 1966
werd hij opgevolgd door de heer Ha-
verkate. Zijn borstbeeld heeft nog heel
lang in de hal van het ziekenhuis ge-
staan, maar heeft nu een plekje gevon-
den in de bibliotheek van dat zieken-
huis. Hij was zeer gelnteresseerd in de
ontwikkeling van de Achterhoekse ge-
meenschap. Zo was hij één van de op-

richters van Oudheidkundige Vereni-
ging 'De Graafschap' to behoud van
het streekeigene. Verder had hij tal
van functies op historisch, folkloris-
tisch, kerkelijk, maatschappelijk en
medisch terrein. Hij was huisarts in
Hummelo van 1917 tot 1950. Hij
kwam in Hummelo, toen het feodalis-
me en het volksgeloof nog niet waren
verdwenen. In zijn huisartsen praktijk
kwam hij al die mystieke verhalen
rondom de Wrangebult, het Hennen-
dal en de Weppel dan ook nog volop

tegen en hij besloot om deze op te
schrijven. Zijn belangrijkste werk was
het, op humoristische wijze geschre-
ven, boek ‘Herinneringen van een me-
dicijnman’ dat met name in Humme-
lo furore maakte. 
Naast dit boek uit 1966 schreef hij o.a.
de volgende artikelen en boeken: De
lJsmuur (1933) - Geestelijke Fossielen
(Archief Oudheidkundige Vereniging
De Graafschap, 1949) - Kermisviering
in Hummelo (Doetinchem, 1950) -
Achterhoekse ‘bielemennekes’ (Uit:
NEHALENNIA, vijfde jaargang No. 1,
maart 1960) - Hummelo en Keppel in
oude ansichten (Zaltbommel: Europe-
se Bibliotheek, MCMLXXI) - De filosoof
en de Neanderthaler.Bij het lezen van
die verhalen komt een sterke betrok-
kenheid bij mens en landschap naar
voren. Hij gaf bewust voorkeur aan
Hummelo boven een stadspraktijk. De
vele belevenissen van hem en zijn pa-
tienten zullen zeker nog niet vergeten
zijn. Wat in Hummelo waarschijnlijk
nog meer is blijven ‘hangen’, is het op-
treden van hem en zijn gezin in de
oorlogsjaren. Daarover in een volgen-
de aflevering wat meer.

Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u ook een oude foto uit de ge-
meente Bronckhorst met een verhaal
beschikbaar stellen, stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (86)

Menigeen zal bij het zien van deze foto denken; dat beeld heb ik eerder
gezien, maar waar? Dit bronzen borstbeeld stond jaren in de hal van
het Slingeland Ziekenhuis en is een hommage aan Dr. Bartholomeus
Johannes Westerbeek van Eerten (1888-1975). Het werd hem in juli 1967
aangeboden, bij zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van het
Wilhelminaziekenhuis te Doetinchem.

HAMOVE rijder Bob Withag kon he-
laas niet op zijn Yamaha starten dit
weekend door een handblessure, op-
gelopen tijdens de ONK wedstrijd in
Spa-Francorchamps van vorige week.
Bas Winkel, ook HAMOVE lid maakte
op vrijdag nog een onschuldige schui-
ver tijdens de eerste training. Zaterdag
behaalde Winkel uitkomend voor
Stichting Racen Tegen Kanker een 8e
start plaats voor de wedstrijd van zon-
dag. Marijn Tieleman uit Hoog Keppel
plaatste zich keurig als 20e. Harry van
Beek haalde verrassend de pole positi-
on op zijn mooie MV Agusta.  De Ame-
rikaan Ben Spies haalde een eerste
startplaats in het WK superbike. Carl
Crutchlow deed dit in de supersport
klasse voor het Yamaha team van oud
GP rijder Wilco Zeelenberg. Suzuki rij-
der Barry Veneman (zie foto) werd
slechts 11e en was er in het geheel niet
tevreden mee. Arie Vos mocht in deze
klasse met zijn Honda vanaf de 20e po-
sitie vertrekken. 

De toeschouwers kregen op zondag
waar voor hun geld. In bijna alle races
was er een gevecht om de eerste
plaats. In de WK superbikes won de

Amerikaan Ben Spies nipt de eerste
race voor de Japanner Noriyuki Haga
en de Brit Leon Haslam. Haga won wel
de tweede race mede door een val van
Spies. Tweede werd Haslam voor de
Tsjech Jakub Smrz. In de klasse super-
sport behaalde Barry Veneman een
mooie 8e plaats en was daar tevreden
mee. Arie Vos eindigde als 16e , net
buiten de punten. Deze klasse werd ge-
wonnen door Eugene Laverty die Cal
Crutchlow en Joan Lascorz achter zich
liet. 
De door Torleif Hartelman geprepa-
reerde Yamaha's deden het meer dan
voortreffelijk in de klasse superstock
1000 en 600. Raymond Schouten werd
8e in de superstock 1000. Joey Litjens
gaf de overwinning in de laatste bocht
uit handen in de klasse superstock 600
doordat hij net iets te laat remde waar-
door zijn concurrent hem kon passe-
ren. Kevin van Leuven reed zich in de
kijker door een 8e plaats te behalen in
deze wedstrijd. Hartelman toonde
zich dan ook verheugd met de resulta-
ten van deze rijders. Overigens won
Maxime Berger voor Ten Kate Honda
de stock 1000 en Gino Rea deed dit in
de stock 600 ook voor Ten Kate. 

De ONK superbikes werd gewonnen
door de Australier Gareth Jones. HA-
MOVE rijder Bas Winkel werd na een
heftige strijd met zijn mede coureurs
8e en Marijn Tielemans 19e. De vol-
gende ONK race zal plaats in het week-
end na hemelvaart op de Varsselring
in Hengelo Gld .

ONK en WK Superbike Assen

Afgelopen weekend werd weer een
wedstrijd voor het ONK superbike
gereden. Deze klasse was toege-
voegd aan het WK Superbike en
WK Supersport. De weergoden wa-
ren ons goedgezind dit weekend,
zaterdag en zondag waren aange-
naam warm en zonnig.

foto Henk Teerink

Iedere tweede zaterdag in mei is het
Nationale Molendag. Een jaarlijkse
dag sinds 1972 waarop meer dan 600
wind- en watermolens en gemalen ge-
opend zijn voor het publiek. De Bronk-
horster Molen is, als elke zaterdag, ge-
opend van 10.00-17.00 uur. De blauwe
wimpel zal wapperen en zullen de mo-
lenaars de bezoekers rondleiden en
vertellen over de oude- en nieuwe
technieken. 
Er is voor deze dag een wandel- en
fietsroute beschikbaar, met vertrek en
aankomst bij de Bronkhorster Molen.
Kinderen kunnen die dag een molen-
tekening inleveren, met duidelijk hun
naam en adres erop. Een jury zal een
keus maken om de twee mooiste teke-
ningen te belonen. De prijsuitreiking
is dan op Hemelvaartdag 21 mei aan-
staande, want dan is de molen extra
geopend!

Op www.nationalemolenengemalend-
ag.nl is een overzicht te zien van de
molens en gemalen die aan het lande-
lijke evenement meedoen. Meer infor-
matie staat op www.molens.nl en op
www.gemalen.nl. 
Over de Bronkhorster Molen is infor-
matie op www.bronkhorstermolen.nl

Activiteiten bij de Bronkhorster Molen 9 mei 2009

Wie maakt de mooiste
molentekening?
De Nationale Molen- en Gemalend-
ag, een 36-jaar oud evenement,
wordt gehouden in het ‘wiekend’
van zaterdag 9 en zondag 10 mei
2009. Meer dan de helft van alle au-
thentieke molens in Nederland is
voor deze gelegenheid opengesteld
en ook bij vele gemalen staan de
deuren open voor het publiek. De
Bronkhorster Molen is in elk geval
zaterdag geopend.

De dieren van de boerderij, het scha-
penscheren en de vele standhouders,
met wolproducten, streekproducten,
bouwtechnieken, alternatieve energie
methodes, rietdekken en kunst moch-
ten rekenen op veel belangstelling. De
hapjes, drankjes en boerenijsjes wer-

den met smaak genuttigd. De kinde-
ren vermaakten zich prima op de
speeltoestellen, de skelterbaan of de
springkussens. 
De minikraanwagens werden ook al
snel ontdekt en daar werd de rij
prompt langer. Rob Masselink en zijn

medewerkers hielpen de jongste kin-
deren met veel plezier. Bij de mobiele
houtzagerij werden de boomstammen
gezaagd. De plaatselijke touwtrekver-
eniging T.T.V. Bekveld gaf spectaculai-
re demonstraties. 

Voor meer informatie of routebeschrij-
ving van Kinderboerderij Feltsigt kijk
op www.feltsigt.nl of bel (0575)
462828.

Kinderboerderij Feltsigt

Schaapscheerderfeest druk bezocht
evenement

Bij Kinderboerderij Feltsigt was het zondag 26 april jl. een drukte van be-
lang. Het eerste schaapscheerderfeest van de regio Achterhoek, met zijn
uitgebreide programma trok enorm veel belangstellenden naar Bekveld.

De graafwerkzaamheden werden onder begeleiding verricht.
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De eerste wedstrijd (tot en met
2008) vond plaats op het indus-
trieterrein waar een parcours
met een lengte van circa 1300
meter was uitgezet. Een par-
cours waarop met hoge snel-
heid werd gereden. In de loop
der jaren kwamen niet alleen
de Nederlandse toppers zoals
bijvoorbeeld Erik Hulzebos,
Arjan Smit, Arjan Mombarg,
Sjoerd Huisman, Roy Boeve,
Ingmar Berga e.d. aan de start,
ook internationals uit Austra-
lië, België, Frankrijk, zelfs Co-
lumbianen kwamen hier in ac-
tie. Het jaar 2004 was het hoog-
tepunt, toen televisie kijkend
Nederland (via Studio Sport) er
getuige van was hoe Arjan
Smit het Nederlands kampi-
oenschap op zijn naam schreef.
Een prestatie die de gedreven
skeeleraar uit Nijeveen in to-
taal zeven keer wist te evena-
ren.

Arjan Mombarg: ‘We trekken
ieder jaar een paar duizend
toeschouwers, wel een bewijs
dat Vorden in de loop der jaren
skeeler minded is geworden’ zo
zegt de man die nog onlangs
zijn contract bij Nefit met één
seizoen heeft verlengd. 

Jaap Hesselink, voorzitter van
het skeelercomité Vorden: ‘In
feite is onze uitdaging om het
skeelerevenement nog groot-
ser aan te pakken. Tijdens eva-
luatiegesprekken, na afloop

van de wedstrijden in 2008,
hebben we bekeken op welke
wijze wij dat zouden kunnen
doen. Wij kwamen tot de con-
clusie, we gaan naar het dorp,
naar de mensen toe. Dat zal on-
getwijfeld nog meer toeschou-
wers op de been brengen’. 

Arjan Mombarg: ‘Skeeleren al-
leen door het dorp is natuur-
lijk gemakkelijker gezegd dan
gedaan en bovendien moeilijk
uitvoerbaar. Teveel klinkers,
het spoor en de uitgangspun-
ten naar de provinciale wegen,
allemaal te ingewikkeld om
daarvoor van de lokale en pro-
vinciale overheid toestemming
te krijgen’, zo zegt hij. 

Jaap Hesselink: ‘Dus moest er
een circuit komen met zo min
mogelijk provinciale wegen.
Uiteindelijk hebben we beslo-
ten een marathon te organise-
ren op een circuit van ruim
acht kilometer, waarbij negen
keer een ‘rondje’ van 1300 me-
ter door het dorp. Wij vonden
bij wethouder Peter Glasber-
gen, de provincie en de skeeler-
bond Nederland een gewillig
oor’, zo zegt hij. Er wordt gere-
den in de A-klasse, B en C klas-
se en de dames. Zowel bij de he-
ren als de dames komen alle
nationale toppers aan de start.
Het parcours ziet er vrijdag 17
juli als volgt uit: start in de
Dorpsstraat bij hotel Bakker.
Vervolgens rotonde Ruurlose-

weg, rechtsaf Horsterkamp,
linksaf Vordensebosweg,
Schuttestraat tot Leopoldshoe-
ve, rechtsaf Kostedeweg, rechts-
af Lindeseweg tot Hengelose-
weg, daar rechtsaf, rotonde
rechtsaf, direct linksaf de
Nieuwstad, Dorpsstraat rechts-
af, richting finish bij hotel Bak-
ker, waar de jurywagen en de
VIP tent worden geplaatst. Op
de huidige parkeerplaats van
hotel Bakker, met na afloop
van de ‘Holland Inline Cup’ de
prijsuitreiking en een dave-
rend feest. Het skeelercomité
Vorden bestaande uit Jaap Hes-
selink, Arjan Mombarg, Jan Ab-
bink, Harrie Lenselink, Dries
Kasper, Peter Brouwer en Jan
Visschers, is bijzonder ver-
heugd over de medewerking
van Super de Boer en de Aldi.
Deze supermarkten verplaat-
sen de ‘koopavond’ van de vrij-
dag naar de donderdagavond.
De voetbalclub Vorden stelt de-
ze avond de kleedkamers be-
schikbaar.

Om het evenement te doen sla-
gen is een budget nodig van
rond de 15.000 euro. Jaap Hes-
selink: ‘ We hebben inmiddels
steun van een flink aantal
sponsors. Helaas heeft onze
hoofdsponsor, vanwege de hui-
dige recessie, even pas op de
plaats gemaakt en zich voor dit
evenement terug getrokken.
Daar hebben wij uiteraard alle
begrip voor. We zijn inmiddels
in verregaande onderhande-
ling met een nieuwe hoofd-
sponsor’. 

Arjan Mombarg: ‘Wij hopen
ook op een subsidie van de ge-
meente. Als de huidige opzet
van deze marathon namelijk
slaagt, waar we met zijn allen
van overtuigd zijn, dan willen
wij ons in de nabije toekomst
sterk voor maken om ook een
wedstrijd voor de World Cup
naar Vorden te halen, waar-
door de gehele gemeente
Bronckhorst nog meer op de
(toeristische) kaart gezet
wordt’, zo zegt hij.

Inzet ' Holland Inline Cup '

Skeelerspektakel 
op vrijdag 17 juli 
dwars door centrum Vorden

Het skeelercomité Vorden heeft voor de nabije toekomst gro-
te plannen om deze populaire tak van sport in Vorden nog
meer op de kaart te zetten. Zo wordt er dit jaar voor het eerst
op vrijdag 17 juli een wedstrijd, voor de ‘Holland Inline Cup’
verreden. Dit betreft een landelijke competitie van vier of vijf
wedstrijden, waarbij het gaat om afstanden van pakweg 60
tot 75 kilometer (marathons). De afgelopen jaren werd in Vor-
den steevast gestreden voor de ‘World on Wheels’ competitie.
Een competitie bestaande uit 15 wedstrijden die op diverse
plaatsen in Nederland wordt georganiseerd. Zeven jaar gele-
den legden Arjan Mombarg en Martien Pater de basis voor
Vorden als skeelerdorp. Niet alleen werden bij Free Wheel
skeelers verkocht en evenementen georganiseerd, ook werd
er met succes een poging gedaan om deze sport , via een com-
petitie op hoog niveau, onder de aandacht van het publiek te
brengen. Tot heden is Vorden het enige dorp in de Achter-
hoek waar skeelerwedstrijden worden georganiseerd!

Jaap Hesselink en Arjan Mombarg

Annegreet Berenbak-von Drehle komt oorspron-
kelijk uit Duitsland, maar woont al 32 jaar in Ne-
derland. Ze studeerde in 1998 af als Kunstzinnig
Therapeut aan de Academie ‘De Wervel’ in Zeist.
Zij werkte met jong volwassen mensen met een
handicap en verzorgde hiervoor verschillende
kunstzinnige activiteiten. Zij gaf verder avond-
cursussen en -workshops in haar atelier in haar
vorige woonplaats Zoetermeer. Ruim vijf jaar
geeft ze cursussen en workshops in haar atelier
KUNSTzin, Atelier voor kunstzinnige ontwikke-
ling in Steenderen. Zij doceert tekenen met pas-
telkrijt, schilderen in acryl- en aquarelverf. “Ik
heb nu drie groepen die Open Atelier doen. Daar
gaat iedereen zijn eigen gang, in groepsverband,
individueel of experimenteel. Dat is heel wisse-
lend,” vertelt Annegreet. “In het najaar begint
een nieuwe cursus Kennismaken met Kunstzin-
nige Activiteiten. Hier komen verschillende
technieken, zoals tekenen, schilderen met acryl-
verf en het schilderen met aquarelverf aan bod.”

Annegreet heeft afgelopen jaar veel portretten
getekend. “Ik was op zoek naar iemand die por-
trettekenles geeft. En zodoende ben ik bij Rikie
gekomen en heb haar gevraagd of ze cursussen
wilde geven,” vertelt Annegreet enthousiast. “In
eerste instantie zegt ze: ‘dat doe ik helemaal niet
hoor, want ik heb geen ruimte’.” Die ruimte was
in Steenderen wel aanwezig en zo kwam Rikie in
het atelier bij Annegreet, die dan cursist is. “Zo-
als het nu is, de combinatie van een paar dagde-
len cursussen geven en nog tijd hebben om zelf
iets te doen, dat vind ik eigenlijk tot nu toe het
meest ideale,” zegt Annegreet. “Dat werk in de
garage, in het atelier, zou ik ook echt niet willen
missen. Ik vind het zo leuk om de ontwikkeling
te zien van cursisten. Ik heb als kunstzinnig the-
rapeut een heleboel teken- en schildertechnie-
ken aangereikt gekregen, om de mensen te sti-
muleren en te activeren. Na een cursus te heb-
ben gevolgd zijn cursisten vaak verbaast van
zichzelf, van wat zij kunnen.”

Rikie Besseling is geboren en getogen in Wich-
mond. “Ik ben begonnen als vrijwilligster en
werkte later als gediplomeerd peuterleidster op
de peuterspeelzaal in Wichmond. Want peuters
vind ik ook heel leuk,” lacht ze. “Ze weten lang-
zaamaan wel dat ik teken.” Met tekenen en schil-
deren startte ze in 1996. “Ik ben begonnen met
een cursus hier in Wichmond. Toen vond ik por-
trettekenen wel heel erg leuk en ben daarin ver-
der gegaan,” vertelt Rikie. “Verder volgde ik cur-
sussen bij Helen Niemeijer in Vorden, Marian
Merk in Doetinchem en Tair Zairov in Didam.
Toen belde Annegreet op van: ‘wil je lesgeven bij
mij’. En zo ben ik er ingerold.” Inmiddels geeft
ze ook in Zutphen les in portrettekenen. “Dat is
bij De Uitkijk op de Brink.”

De cursus Portrettekenen bestaat uit zes lessen.
“Dan kun je zien of je het leuk vind,” legt Rikie
uit. “Als je een boom tekent is het al gauw goed,
dan is het een boom. Als je echt goed wilt leren
tekenen is portrettekenen heel makkelijk, want
je wordt gelijk gewezen op wat je fout doet. Je
moet heel goed leren kijken, daar heb je bij an-
dere dingen profijt van.” Er wordt gewerkt met
modellen. “Het leuke van les is dat je ook van el-
kaar leert!” “Iedereen kan leren tekenen. Heel
veel mensen denken dat ze het zo maar moeten
kunnen. Je leert alles: schrijven, rekenen en ta-
len, maar tekenen moet je maar zo kunnen. Dat
is helemaal niet waar, dat kun je ook leren,”
vindt Rikie. “ Er komt nooit iemand die op het-
zelfde niveau weggaat, ze hebben altijd wel wat
geleerd. Alleen de een komt er verder mee dan
de ander.”
Rikie Besseling tekent met een vulpotlood.
“Waar een halve millimeter stiftje inzit. En ik
werk met olieverf en één kleur pastelpotlood,”
legt ze uit. “Ik doe eerst een acryl onderlaag en
daarna met olieverf. Daar krijg je mooiere kleu-
ren van.” Rikie gebruikt Alkyd olieverf, dat
droogt beter. 

Tijdens de Kunst10Daagse exposeren Annegreet
Berenbak en Rikie Besseling eigen werk en van
cursisten. Er worden die week door beiden ver-
schillende workshops gegeven, om een indruk
te geven van de cursussen die bij Atelier KUNST-
zin kunnen worden gevolgd. Annegreet laat be-
langstellenden kennismaken met Nat-in-nat
schilderen, sluieren, tekentechnieken en pastel-
tekenen. Bij Rikie kunnen zij Portrettekenen
vanaf foto. Tijdens deze workshops kunnen
maximaal vijf personen deelnemen. Daarvoor is
het gewenst om van tevoren op te geven.

Rikie Besseling, Koekoekstraat 5a, 7233 PB, Vie-
rakker, telefoon (0575) 527943, www.rikie-art.nl.
Atelier KUNSTzin, Atelier voor kunstzinnige ont-
wikkeling, Annegreet Berenbak, Kastanjelaan 11
in Steenderen, tel. (0575) 45 25 85.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Atelier KUNSTzin

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst
Kunst&Cultuur, Natuurlijk vindt plaats van
15 tot en met 24 mei 2009. Voor deze
Kunst10Daagse wordt een nieuwe gids sa-
mengesteld, met een vertrouwde formule:
Kunst en Cultuur te bezichtigen in de gale-
ries, ateliers en tentoonstellingsruimten,
terwijl de route om deze te bereiken de Na-
tuur in Bronckhorst laat beleven. Tijdens de
Kunst10Daagse exposeren Annegreet Beren-
bak en Rikie Besseling hun werk: schilderij-
en en portretten. In het atelier zal werk van
cursisten hangen. Er worden die week door
beiden verschillende workshops gegeven,
om een indruk te geven van de cursussen die
bij Atelier KUNSTzin kunnen worden ge-
volgd.

Annegreet Berenbak (l.) met ‘Lente’ en Rikie Besseling met een olieverfportret.
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Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Menu van de maand

’’Mei”
Stevige salade van ambachtelijke achterham en Hollandse asperges

OF

Aspergesoep met een garnituur van ham, witte en groene asperges

* * * *
Parelhoen, gebakken borstfilet en een gebraisseerde bout

met een pruimensaus
OF

Tongscharfilet met Hollandaisesaus

* * * *
Kaasplankje

OF

Dessert van de dag

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

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

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

Uw adres voor:

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

IJzerwaren (ook alles per stuk)
Gereedschappen
Hout en plaatmaterialen
Sterk in technisch materiaal

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

Vorden
Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514
Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

KnikarmschermenKnikarmschermen nu extra  nu extra
voordelig en gratis gemonteerd!

SOLIDE KNIKARMSCHERM MET 
WIT/CREME (RAL 9001)  GEMOFFELD 
FRAME EN BUISMOTOR
In diverse maten. met doek in 100 actuele 
dessins. Tijdelijk verlaagde prijzen 
inclusief BTW en GRATIS MONTAGE!

www.helminkmeubelen.nl

WIT/CREME GEMOFFELD 
FRAME MET BUISMOTOR!

Breedte Uitval VOORDEELPRIJS

350 cm 250 cm Nu  1125.-
400 cm 250 cm Nu 1182.-
450 cm 250 cm Nu 1239.-
500 cm 250 cm Nu 1294.-
550 cm 250 cm Nu 1350.-

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging op de locatie Prinsenweg 16 in 
Hoog Keppel, gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 6 april 2009

door Aviko B.V. een melding “Wijziging Saneringsplan”

ingediend. De wijziging heeft betrekking op fase 2 van de 

sanering. Deze bestond uit het monitoren van de rest- 

verontreiniging om na te gaan of een stabiele eindsituatie 

wordt bereikt. Door omstandigheden is de restveront-

reiniging nu bereikbaar geworden, en wordt in de 

wijziging voorgesteld om deze volledig te verwijderen.

Gedeputeerde Staten dienen binnen twee weken aan te 

geven of de wijziging binnen het huidige saneringsplan 

mag worden uitgevoerd.

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk 

reageren op de voorgenomen wijziging van het 

saneringsplan bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Afdeling Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, telefoonnummer 

(026) 359 99 99.

Arnhem, 24 april 2009

zaaknummer 2009-006910 / GE025600013

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

KONINGINNEDAG OPEN 10.00 tot 17.00 uur.
Van 1 t/m 9 mei  IEDERE DAG GEOPEND

DAGKNALLER
Kijk elke dag op

www.decocom.nl
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Het Hengelsfeest, een initiatief van
vier Hengelose vrienden, groeide de
afgelopen jaren uit van schuurfeestje
tot tentfeest van formaat. Artiesten
van lokale, regionale én landelijke al-
lure beklommen het podium in de
tent aan de Zelhemseweg. Volgens de
organisatie staan dit jaar ook weer
echte feestbands op het programma. 
"Fish Fever opent de avond", vertelt
Nando Burghardt. "Het is één van de
beste Rock & Roll bands van de Achter-
hoek. Ook komt er een flitsende show
van Crazy Guitars. Dat wordt echt
knallen. We zijn nog bezig met het re-
gelen van een aantal ludieke optre-

dens. Eén ervan is al zeker; we krijgen
een gastoptreden van een oud-kandi-
daat van Idols." 

SNACKPLEIN
Het terrein aan de Zelhemseweg
wordt dit jaar compleet anders inge-
richt. Naast de hoofdtent verrijst bij-
voorbeeld een echt bruin café. Ook
wordt het snackplein uitgebreid. Het
verwarmde terras blijft onderdeel van
de opstelling. Nieuw dit jaar is ook de
vervoersservice. Bezoekers uit omlig-
gende dorpen kunnen met de bus
worden gehaald en gebracht. Jan Wil-
lem Harmsen: "Het mooie is dat het
Hengelsfeest niet in het water kan val-
len. We zorgen er namelijk dit jaar
voor dat de hele feestlocatie overdekt
is." Kaarten voor het Hengelsfeest gaan
eind juli in de voorverkoop. Blijf on-
dertussen op de hoogte van de laatste
nieuwtjes op www.hengelsfeest.nl
Graag tot 22 Augustus op het Hengels-
feest! Het feest voor jong en oud!

Vierde editie op 22 augustus

Hengelsfeest krijgt Bruin Café

De voorbereidingen voor het Hen-
gelsfeest zijn alweer in volle gang.
Op 22 augustus vindt de vierde edi-
tie plaats van het gezelligste feest
van Hengelo en omstreken. Vorig
jaar trok het evenement 1300 be-
zoekers, dit jaar hoopt de organisa-
tie op 1500 feestvierders.

Maar Willem Barth stelt ook meteen
dat het voor hem ook maar ‘gewoon’
een optreden is. “Ik heb die avond
eerst nog een optreden in Den Bosch
en daar heb ik ook zin aan. Ik stort me
met honderd procent op elke klus.
Maar zo’n festival vlakbij mijn huis is
wel bijzonder. Ik heb inmiddels toch
een clubje fans opgebouwd en er ko-
men ook veel mensen speciaal voor
mij. Dat heeft wat.” Maar gezichten
zoeken, doet hij niet. “Nee joh, daar is
geen beginnen aan. Je moet geluk heb-
ben. Soms zie je net iemand zwaaien,
maar het publiek op zo’n feest is een
enorme massa van gezichten. Vind
daar je bekenden maar eens tussen!”
De enorme mensenmassa maakt het
optreden eigenlijk alleen maar ge-
makkelijker, vindt Barth. “Het is mis-
schien wel moeilijker om voor twintig
mensen te staan. Dan moet je meer
entertainen, meer vertellen. Tussen
een publiek van duizend man staan al-
tijd wel wat meer sfeermakers. Hoe
meer mensen, hoe meer feestneuzen!”

Barth zal op het MPF in Zelhem twee
of drie liedjes ten gehore brengen. “Ik
kies mijn laatste singles”, stelt Barth.
“Ten eerste natuurlijk ‘Wachten op
jou’ en dan nog mijn allernieuwste
single. Ik ben op dit moment bezig
met een nieuw album dat ik in juli
hoop uit te brengen. Drie nummers
zijn klaar en daar wil ik een nieuwe
single uit kiezen. Weet je, toen ik be-
gon, zong ik liedjes van Frans Bauer
en André Hazes. Nu doe ik het met ei-
gen werk. En het is mooi om te zien
dat het daar ook mee lukt. Of ik nou
in Den Haag sta, in Maastricht of in de
Achterhoek! Ik mag niet mopperen
over de aandacht.” Barth wil van zijn
optredens een totaalplaatje maken.
“Het gaat me niet alleen om het fees-
ten. Natuurlijk is dat mooi en het
hoort er ook bij, maar ik houd ook ge-
woon van goede liedjes met teksten
die ergens over gaan. Daar hoort ook
ruimte voor te zijn. Ik wil de polonai-
se, ik wil dat mensen dansen, maar ik
wil ook graag aandacht voor hetgeen
ik met mijn serieuzere liedjes te zeg-
gen heb!” “Ik denk dat het MPF best
wel een rol gespeeld heeft in de huidi-
ge aandacht voor de Nederlandstalige
muziek, maar als ze vijf jaar eerder
met het festival waren begonnen, dan
was het ook gelukt, daar ben ik van
overtuigd. Maar het is goed dat het
MPF bestaat. De vraag naar echte

volksmuziek heeft altijd bestaan. En
sterker nog, ik denk dat het nog niet is
uitgegroeid. Er valt nog genoeg te win-
nen!” Het MPF in Zelhem is wel het
eerste MPF dat Barth wat langer kan
blijven. “De voorgaande keren had ik
altijd nog een optreden erna en moest
ik meteen weer weg. Nu kan ik voor
het eerst blijven hangen. Ik ben be-
nieuwd…”

MPF
Het Mega Piratenfestijn slaat op zater-
dag 2 mei voor de vierde maal de ten-
ten op in Zelhem. Het reizende mu-
ziekcircus vindt die dag plaats in een
enorme feesttent op het inmiddels
welbekende terrein aan de Slangen-
burgweg. Op het programma staan op-
tredens van tal van artiesten uit de pi-
ratenwereld. Van Jan Smit tot Jannes,
van Corry Konings tot Nick & Simon
en van Helemaal Hollands tot Thomas
Berge. Op het moment zijn er nog en-
kele duizenden kaarten beschikbaar.
Het festival wordt wederom georgani-
seerd in samenwerking met Radio Mi-
lano. De eerste drie edities van het
MPF Zelhem waren beide uitverkocht.
Het Mega Piratenfestijn is onder ande-
re jaarlijks te gast in Lemelerveld (Ov);
Nieuwleusen (Ov); Borger (Drenthe),
Surhuisterveen (Friesland), Lutjebroek
(Noord-Holland), Heerhugowaard (NH)
Wanroij (Noord-Brabant) en Neer (Lim-
burg). Het feest krijgt dit jaar maar
liefst zeventien haltes in heel Neder-
land (waaronder nieuwe in Tilburg,
Tiel en Sneek)! De opzet is even simpel
als doeltreffend. Een groot aantal be-
kende artiesten treedt op en de van
RTV-Oost en de TROS bekende presen-
tator Willie Oosterhuis jut het publiek
op tot volledige euforie. Het resultaat
is dat de sfeer van het podium afspat.
De condens komt van het tentzeil
naar beneden. En het publiek bouwt
zijn eigen feestje. In de polonaise, hos-
send of gewoon lekker met een biertje
in de hand van achteruit de tent (waar
alles wat op het podium gebeurt te
volgen is op grote beeldschermen).
Sfeer, sfeer en nog eens sfeer. De Mega
Piratenfestijnen zijn geen feesten, het
zijn vieringen. Vieringen van het pira-
tenleven; vieringen voor de liefheb-
bers van deze zenders en vieringen
van de (doorgaans) Nederlandstalige
muziek. Uiteraard worden er ook TV-
opnames gemaakt. O.a. voor TROS
Sterren.nl. Het Mega Piratenfestijn is
overigens niet alleen maar het feest

van de grote namen, de organisatie
programmeert ook verschillende ar-
tiesten uit de regio rond Zelhem.

PROGRAMMA
Het programma is nog niet helemaal
volledig, maar op dit moment kan de
organisatie in elk geval al de volgende
namen bekend maken: Jan Smit, Jan-
nes, Nick & Simon, Thomas Berge,
Bouke, Corry Konings, Koos Alberts,
Alex, Helemaal Hollands, Patrick!, Ma-
rianne Weber, Jan Keizer, 3Js en Moni-
que Smit. 

VVK
Globe Security/Radio Milano, Radio
Ideaal en Eetcafé De Groes in Zelhem;
Dricom Computers in Varsseveld; café
de Snor in ’s Heerenberg; Fox Party-
centrum in Vragender; de Brunawin-
kels in Winterswijk, Vorden, Ruurlo
en Zevenaar; café ’t Hemeltje in Ulft;
café De Tol in De Witte Brink; De Roos
Lederwaren in Doetinchem; Restaria
Bos in Gaanderen; Primera in Aalten
en Recreatiecentrum Slootermeer in
Etten. Kaarten zijn daarnaast ook ver-
krijgbaar bij alle vestigingen van Mu-
sic Store in de Benelux, Paylogic, tel:
0900-72956442, www.paylogic.nl en
natuurlijk op de site www.megapira-
tenfestijn.nl. Verdere gegevens: Loca-
tie: Zelhem. Entree: 22,50 euro. Aan-
vang: 20.00 uur. Tent open: 18.30 uur.
Meer info: www.megapiratenfestijn.nl

Willem Barth op Mega Piratenfestijn

"Echte volksmuziek blijft altijd bestaan"
“In zo’n grote tent met vele duizenden bezoekers, da’s toch altijd wel feest,
altijd geslaagd. Het publiek komt voor de gezelligheid, jong en oud viert
samen feest en er is nooit trammelant. Het zijn de echte liefhebbers!” Wil-
lem Barth staat op zaterdag 2 mei op het Mega Piratenfestijn in Zelhem.
Het is de vijfde of zesde keer, hij weet het zelf niet meer precies, dat Barth
deel uitmaakt van het affiche van de rondtrekkende festivalkaravaan.

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21
mei, start het feest met het traditionele
Kiek Uut Festival. Dit was in het verle-
den een op zichzelf staand evenement
en beter bekend als De Vrienden van
Kiek Uut LIVE, maar is inmiddels ge-
groeid tot onderdeel van Zelhem aLive.
Op deze dag zal er van 12.00 tot 22.00
uur non-stop live muziek gemaakt wor-
den door diverse ‘vrienden’ van Kiek
Uut. Om u alvast warm te maken voor
deze muzikale dag stellen deze vrien-
den zich hierbij willekeurig aan u voor.
NUTZ is absoluut geen doorsnee band.
Het is een enthousiaste band die sinds
enkele jaren voor lekkere muziek
zorgt. Ze doen sommige dingen net
even iets anders dan anderen. Ze hou-
den van muziek maken met gevoel
vanuit de tenen. van gevoelige, rustige
nummers, maar ook van het meer ste-
vige werk met vette gitaarsolo's en alles
wat daar tussen ligt. Dus verwacht
geen hoempapa, bruiloftband of stan-
daard top 40 coverband, maar laat u
verrassen met een heuse NUTZ-erva-
ring. De vijf troubadours van de Ruur-
lose band De Daltons hebben sinds hun
oprichting zeer snel naam gemaakt in
de Achterhoek en daarbuiten. Vorig
jaar resulteerde dat in een optreden in
Paradiso, Amsterdam, in de landelijke
halve finale van de Clash of the Cover-
bands. Dit jaar mogen ze daarom ook
niet ontbreken op Zelhem aLive. De
band beschikt naast een breed coverre-
pertoire ook over eigen werk. Een op-
treden van De Daltons is daarom altijd
crimineel gezellig. DOGZ bestaat uit
een viertal goed onderlegde muzikan-

ten die hun sporen in de muziek ruim
hebben verdiend. Deze pretband, waar-
van de basis in het wonderschone Bek-
veld ligt, heeft inmiddels successen ge-
boekt door heel Nederland. De naam
DOGZ is daarnaast zeker ook niet uit
het niets gegrepen en staat voor: Dra-
matisch Oer Gezellig Zooitje. Dit wil de
band dan ook duidelijk naar voren
brengen. Met de nieuwe aanwinst, in
de vorm van een drummer, wil deze
pretband vanaf heden dan ook weer
flink van zich laten horen. Chaingang
is een formatie die volgens de regiona-
le media powerrock speelt. De band
speelt in verschillende samenstellin-
gen al zo’n tien jaar. Het repertoire be-
slaat een mix van de hits van de laatste
jaren, is rock-georiënteerd en virtuoos
uitgevoerd. Dus dat beloofd wat! De
band heeft tevens eigen nummers,
waarvan er één maar liefst 25 jaar gele-
den is geschreven! De band Lady en de
Vageband heeft enkele kenmerkende
kernwoorden: veel plezier en lol ma-
ken, interactie met het publiek en een
honderd procent inzet. Dit wordt nog
eens versterkt door een enthousiaste
zangeres en een breed scala aan instru-
menten waarmee de band zich be-
dient: van gitaar tot saxofoon, van syn-
thesizer tot banjo. Deze lekkere ‘vage
band’ speelt voornamelijk bekende
rock en popnummers waarvan, door
niet voor de hand liggende overgan-
gen, geheel eigen versies gemaakt wor-
den. Deze band opende in 2005 destijds
het Vrienden van Kiek Uut LIVE Festival
als groentje, maar staat dit jaar als één
van de grote knallers op het program-
ma! Tot slot zal Kiek Uut zelf traditio-
neel de (eerste) dag afsluiten met letter-
lijk en figuurlijk een spetterend optre-
den. Dit optreden krijgt echter een spe-
ciaal tintje! Voor de toetsenist, Koen
van Nistelrooij, zal dit zijn laatste optre-
den met Kiek Uut zijn na vijf jaar trou-
we dienst. Zijn opvolg(st)er staat echter
al enige tijd te springen en zal zich op
deze toch al bijzondere dag presente-
ren aan het publiek. Tevens is dan de af-
trap van het vernieuwde repertoire,
waarbij men moet denken aan feest-
muziek in de vorm van diverse knallen-
de medleys in alle (streek)talen die
men maar kan bedenken! Deze eerste
dag van dit nieuwe evenement is zeer
gevarieerd. Voor meer informatie kunt
u binnenkort terecht op 
www.zelhemalive.nl of www.kiekuut.nl

Zelhem aLive festival nieuw evenement
De lente is begonnen en de band
Kiek Uut staat in de startblokken
voor een nieuw evenement, name-
lijk het ‘Zelhem aLive’ festival. Tij-
dens aankomend Hemelvaartswee-
kend, van donderdag 21 mei tot en
met zondag 24 mei, is het één groot
feest in Zelhem voor iedereen uit de
gemeente Bronckhorst op het festi-
valterrein bij sportpark De Pol. Ge-
durende deze vier dagen is elke dag
het Luna Park geopend met diverse
attracties. Daarnaast is er iedere
dag een verschillend thema en zal
elke dag vooral in het teken staan
van live muziek. Volop live muziek
is tenslotte iets waar de mannen
van Kiek Uut om bekend staan wan-
neer ze iets organiseren.

Inwoners van Mariënvelde en de ge-
meente Bronckhorst die tot op heden
nog geen digitale televisie konden ont-
vangen, maar wel zijn aangesloten op
het kabelnetwerk van UPC, kunnen
vanaf medio mei kiezen voor ‘UPC Di-
gitale TV Riant’. Dit is een pakket met
standaard 80 digitale zenders in de be-
ste beeld- en geluidskwaliteit, met mo-
gelijkheden tot uitbreiding. 
De UPC Mediabox, een speciale digita-
le decoder, wordt in bruikleen gege-
ven. UPC zorgt er voor dat de software
van de mediabox up-to-date blijft,
maar blijft het vertrouwde Standaard-
pakket Radio en TV gewoon doorge-
ven. De mediabox is te bestellen met
een digitale video recorder (dvr), zodat
het mogelijk is om uitzendingen live
te pauzeren bij een onverwacht be-
zoek. Vervolgens kan men gewoon ver-
der kijken waar men gebleven was
wanneer het bezoek weg is. 
“Lange tijd was het niet mogelijk om

digitale televisie van UPC in de ge-
meente Bronckhorst en Mariënvelde
aan te bieden, terwijl er vraag naar is.
We hebben de afgelopen maanden
veel werk verzet om tóch digitale tele-
visie mogelijk te maken. Medio mei
kunnen we het geduld van onze klan-
ten belonen met UPC Digitale TV Ri-
ant,” vertelt Mark Giesbers, directeur
marketing bij het bedrijf.
Digitale televisie maakt de doorgifte
van HDTV mogelijk, met een hogere
kwaliteit beeld en geluid. Nu al geeft
UPC acht zenders in HD door, waaron-
der Discovery HD en National Geogra-
phic HD. Naar verwachting zullen Ne-
derland 1, 2 en 3 over niet al te lange
tijd ook in deze kwaliteit gaan uitzen-
den. UPC Digitale TV Riant is verkrijg-
baar vanaf 7,50 euro per maand, naast
het reguliere tarief voor het Standaard
Pakket Radio en TV. De komst van Ri-
ant heeft geen gevolgen voor het aan-
tal zenders in het Standaardpakket Ra-

dio en TV van UPC. Om het Riant pak-
ket mogelijk te maken, wijzigen de fre-
quenties van de radio- en televisiezen-
ders in het Standaardpakket Radio en
TV. Na de frequentiewijzigingen die-
nen de zenders opnieuw ingesteld te
worden. UPC informeert haar klanten
op korte termijn over deze wijzigingen
per brief. Zij heeft inregelteams paraat
om tegen een onkostenvergoeding te
assisteren bij het opnieuw instellen
van de televisie. Bewoners van bejaar-
den-, verzorgings- en verpleeghuizen
worden gratis geholpen. Voor meer in-
formatie over Riant en de frequentie-
wijziging kunnen klanten van UPC
terecht op www.upc.nl/riant. 
UPC heeft een aantal dealers binnen
het verzorgingsgebied aangewezen
die erkent zijn om te assisteren bij de
keuze van een UPC Digitale TV Riant
pakket. Zij kunnen de aanvragen ver-
zorgen en tevens behulpzaam zijn bij
het inregelen van de Radio- en TV ont-
vanger. 
De dealer in deze regio is onder ande-
re Radio-TV-Elektra RUTJES, Bronkhor-
sterweg 4, 7221 AC Steenderen.
www.rtvrutjes.nl, tel. (0575) 451959.

Digitale televisie van UPC voor Mariënvelde en gemeente Bronckhorst

Service bij Rutjes in Steenderen
UPC heeft Radio-TV-Elektra RUTJES in Steenderen aangewezen om te assis-
teren bij de keuze van een UPC Digitale TV Riant pakket. Hier kan de aan-
vraag van het pakket verzorgd worden en kan hulp geboden bij het inre-
gelen van de Radio- en TV ontvanger.
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De golfsport is volop in ontwikkeling,
maar er zijn nog weinig open toer-
nooien voor amateur-golfers. Golfclub
't Zelle organiseert in de regio een
kwalitatief hoogstaand evenement.
Op een prachtige en uitdagende baan
kunnen golfers strijden om de titel
van Kampioen Achterhoeks Open.

Mannen en vrouwen met handicap 0
tot 36 spelen elk in 3 categorieën. Voor
slechts € 60,00 p.p. speelt u één of
twee rondes en wordt u gastvrij ont-
vangen en goed verzorgd.

Behalve de winnaar en winnares van
het Achterhoeks Open wordt ook de
Achterhoeks Kampioen aangewezen.
Dat is de man en de vrouw met de
laagste bruto score, die: geboren is in
de Achterhoek of de Liemers en/of lid
is van een Achterhoekse golfclub en/of
woonachtig is in de Achterhoek of de
Liemers. Zowel leden van golfclubs als
vrije golfers uit het hele land kunnen
aan het toernooi meedoen. Inschrij-
ven kan van 1 april tot 1 juni via de
website www.gczelle.nl of via achter-
hoeksopen@gczelle.nl. 
Informatie is verkrijgbaar via het se-
cretariaat van golfclub 't Zelle, tele-
foon 0575-467533.

Achterhoeks Open 
op Golfclub 't Zelle
Onder het motto "groen, goed,
gastvrij" organiseert Golfbaan 't
Zelle op zondag 21 juni het 3e Ach-
terhoeks Open. Op die dag spelen
zo'n 90 spelers/speelsters in de fi-
nale van het Achterhoeks Open
2009. In één van de drie kwalifica-
tieronden, die zullen worden ge-
houden op zaterdag 13, zondag 14
en maandag 15 juni kan worden
gestreden om een finaleplaats. Ie-
dere deelnemer speelt op één van
deze dagen 18 holes. De organisatie
is in handen van golfclub 't Zelle.

Nergens is de kwaliteit van dat land-
schap zo uitmuntend als op de Wiers-
se. In ieder seizoen zijn het raffine-
ment van de aanleg, de subtiele be-
planting en het hoge niveau van on-
derhoud in de tuin en het park te erva-
ren. Voor liefhebbers van vroege vaste
planten en heesters, lelietjes-van-da-
len, dalkruid, ontluikende varens, aza-
lea's en rhododendrons vallen de
hoogtepunten in de tweede helft van

mei. De open dagen vinden plaats op
zaterdag 16 mei, zondag 17 mei en don-
derdag 21 mei (Hemelvaart). Dit jaar
zijn er op 1ste en 2de Pinksterdag rond-
leidingen. Vanaf de N319, bij km 16,7
tussen Vorden en Ruurlo, is de inrit
aangegeven. Honden worden niet toe-
gelaten. Tijdens de open dagen zijn
planten te koop en worden er lichte
maaltijden geserveerd. Iedere donder-
dag (behalve 21 mei - open dag), alsme-
de op zondag 31 mei en maandag 1 ju-
ni (Pinksteren) rondleiding 10.30 uur: 
Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding
(evt. met lunch of thee) voor het geval
dat bezoekers met een groep buiten
de open dagen willen komen: 
tel. (0573) 45 14 09, fax: 0575 556240, 
e-mail: wiersse@xs4all.nl, 
website: www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse in de Achterhoek

"De mooiste tuin van Nederland"
De Wiersse past exact in de be-
schrijving van het Nationaal Land-
schap de Graafschap:- Buitenplaat-
sen en landgoederen geven het
landschap een voornaam en klein-
schalig karakter. Hun bossen, par-
ken, tuinen, lanen en kleinschalig
boerenland, aaneengeregen door
beeklopen, bepalen het beeld.

Ismo Bremer voetbalde jaren bij S.V.
Steenderen, tot hij door te veel blessu-
res moest stoppen. Hij koos voor
Mountainbiken. Hij nam deel aan vele
toertochten en fietste zijn eerste wed-
strijd in Arnhem in 2004. “Ik moest
door een zware knieblessure in 2007
tijdelijk stoppen met fietsen, maar
kon in 2008 weer starten met moun-
tainbikewedstrijden,” vertelt hij. 

Oud voetballer Ian Jansen werd geïn-
spireerd door zijn mountainbikende
broer. Al na een half jaar trainen reed
hij zijn eerste wedstrijd in Apeldoorn.
Samen met Ismo begonnen ze samen
te trainen en zo werden er in 2008 en-
kele wedstrijden gefietst. De pontba-
zen Leo Bremer en Roland Jansen, de
vaders van de beide jongens, steunen
hun zoons al vanaf het begin. “En we
haalden onze onderdelen en fietsen al-
tijd in Doesburg,” vertelt Ismo. “Dus we
kenden Camiel en Mariska al.” Camiel
Banda, die de jongens aanbood om hen

te sponsoren vult aan: “Mijn fietsen-
zaak krijgt aandacht met deze jongens
als visitekaartje. Het gaat toch om het
uitbreiden van naamsbekendheid.”

Gedurende seizoen 2009 zal Xycleser-
vice de jongens ondersteunen. “En we
hebben nu kleding van de zaak, die we
bij wedstrijden dragen,” laat Ismo
zien. “De fietsen zijn nieuw, van Gi-
ant. Die steunt ons ook en de naam
wordt aankomende periode op onze
wedstrijdshirts gedrukt. We hebben
pas over een maand weer een wed-
strijd.”

Ze trainen vier keer in de week, waar-
van een keer in de sportschool Spin-
ning/RPM. “Tijdens de fietstraining
proberen we de wedstrijden zelf na te
bootsen. Continue aanzetten, een uur
lang volhouden en de energie leren
verdelen.” Het seizoen 2009 startte in
maart met een wedstrijd in Wagenin-
gen. Door een lekke band viel Ismo uit.

Ian eindigde tevreden op de 105e
plaats. De volgende wedstrijd op 2e
Paasdag in Nieuwkuijk verliep beter.
Ian eindigde op de 47e plaats en Ismo
als 55ste. In Oldenzaal, een wedstrijd
voor de Beneluxcup waar ook buiten-
landers meereden, kwam Ismo ten
val. Gelukkig kon hij met de aanlopen-
de remschijf wel verder rijden, maar
eindigde op een 49e plaats. Ian kwam
na een goede race binnen op plek 37. 

Het doel van de jongens was om dit
seizoen te proberen bij de eerste 50 te
komen. “Maar dat hebben we dus al
gehaald,” lacht Ismo. “We proberen
nu binnen de eerste 30 te komen.” 
Op 17 mei wordt een wedstrijd gere-
den in Apeldoorn, de vierde in de serie
van in totaal zestien. Op de site
www.teamxycleservice.hyves.nl kun-
nen belangstellenden het MTB Team
Xycleservice volgen.

Veerpont Steeds Voorwaarts Olburgen-
Dieren, Leo Bremer en Roland Jansen.
Informatie telefoon (06) 54914068,
e-mail jabre@hetnet.nl. Xycleservice,
Leigraafseweg 33F, Industrieterrein
Beinum-West, 6983 BR Doesburg, tel.
(0313) 412727, info@xycleservice.nl

MTB Team Xycleservice

Ismo Bremer en Ian Jansen

Dit seizoen zijn Ismo Bremer (22) en Ian Jansen (19) uit Olburgen als
Mountainbike Team Xycleservice van start gegaan. Zij zijn erin geslaagd
een aantal sponsoren te vinden, te weten de pontbazen Leo Bremer en
Roland Jansen, fietsleverancier Giant en hoofdsponsor Camiel Banda en
Mariska Somsen, eigenaren van fietsenzaak Xycleservice uit Doesburg.

De sponsoren omringen de mountainbikers Ismo Bremer (l.) en Ian Jansen.

De voorzitter opende deze vergade-
ring met een overdenking n. a. v. Mar-
kus 7:15 over " Rein zijn" en ging voor
in gebed" Het reisje op 27 mei as. gaat
door; er is voldoende deelname. Ver-
der stimuleert hij de aanwezigen voor
bijwoning van de mantelzorgsalon in
Hengelo op 12 mei as. 's middags. 
Hierna krijgt dhr. te Velthuis het
woord. Hij is zelf astmapatiënt en
heeft in september 2005 deelgenomen
aan een expeditie om de Mount Ever-
est te beklimmen. Deze zware tocht
had een voorbereiding van 2 jaar. Er
werd met 24 astmapatiënten deelge-
nomen aan een tocht van 5 weken . Er
waren 7 begeleiders, terwijl de zware
bagage door sherpa's werd vervoerd.
Deze tocht die ca. € 10. 000, - per per-
soon kost, werd grotendeels gespon-

sord door bedrijven. Eerst werd naar
Nepal gevlogen en vandaar werd naar
Tibet gevlogen om vandaar de Mount
Everest te beklimmen. Begonnen werd
vanuit een hoogte van 3500 m en van-
daar eerst naar een hoogte van 5300
m. Vervolgens werd de tocht naar het
basiskamp op 6400m gelopen. Slechts
4 personen, w. o. Ernst, liepen de tocht
naar 7000 m. Voor deze groep het
hoogste punt. 
In een indrukwekkende film werd live
verslag gedaan van deze zware tocht.
Ook de belevenissen en tegenvallers
onderweg werden goed weergegeven.
De mooie natuur, eerst de groene om-
geving en later de rots-en sneeuwvlak-
ten, maakten indruk op de aanwezi-
gen. Treffend was dat op zondagmor-
gen hoog in de bergen een onderlinge
dienst werd gehouden, waarbij een
kaars werd doorgegeven, waarbij iede-
re deelnemer zijn gevoelens naar vo-
ren kon brengen. Iedereen was op
zoek naar zijn eigen grenzen. Na verto-
ning van deze prachtige film werden
vele vragen door Ernst beantwoord. De
voorzitter bedankte de inleider harte-
lijk voor de indrukwekkende tocht en
de prachtige weergave via de film.

PCOB afdeling krijgt informatie over
astmapatiënten en bergbeklimmers
De PCOB afdeling Vorden hield
donderdag jl. de maandelijkse
middagbijeenkomst. Voorzitter
dhr. F. Midden kon dankzij het
mooie weer niet zo'n groot gezel-
schap welkom heten, als we de laat-
ste maanden gewend zijn. Bijzon-
der werd verwelkomd de heer
Ernst te Velthuis uit Vorden.

Start en finish waren bij het clubhuis
van de VAMC De Graafschaprijders. De
rit was uitgezet door Peter van Huffe-

len en Wim Wesselink. De uitslagen
waren: 
A-klasse 1 L.Kolkman Wezep met 29
strafpunten, 2 H. Cortumme Toldijk
118, 3 E. Kleinreesink Hengelo 124. 
B-klasse: 1 H. Koenraad Haaren 265, 2
H. Vrielink Rhenen 317, 3 B.v.d. Horst
Harderwijk 338. 
C-Klasse: 1 G. van Veldhuizen Vorden
97, 2 R. Drenth Gieten 198, 3 M. te Velt-
huis Wijhe 218.

L. Kolkman uit Wezep wint
Voorjaarsrit in Vorden
L. Kolkman uit Wezep is zondag-
middag in de A- klasse winnaar ge-
worden van de door de Vordense
auto- en motorclub De Graafschap-
rijders georganiseerde Voorjaars-
rit (oriëntatierit) met een lengte
van 50 kilometer.

Met zijn vinger glijdt Hendrik over de regels.

Binnensmonds prevelt hij de Latijnse zinnen in het  boek

van Tacitus.  Joost heeft moeite om hem te volgen. Als

kostschooljongen kent hij best wel een beetje Latijn, maar

Hendrik leest het alsof het zijn moederstaal is. 

-- Wat lees je, Hendrik? Die geeft geen antwoord. 

Hij lijkt in trance. Maar dan slaat hij eindelijk het boek dicht

en kijkt Joost aan. 

-- Ik zal het je vertellen. Tacitus zegt dat er in het begin

van onze jaartelling in onze streek een volk leefde dat de

Chatten heette. Het was een sterk en woest volk. 

De Romeinen vielen het niet aan, maar zorgden voor een

stevige grens langs de Rijn. Die Chatten waren bekend om

hun begrafenisritueel. Ze verbrandden hun doden en

stopten het as in urnen. Die begroeven ze in natuurlijke

heuvels in het landschap. Ze bewaakten de grafheuvels,

want de doden waren heiligen, die vaak goud en sieraden

meekregen in hun urnen. Wie de grafheuvels verstoorde,

kreeg het zwaar te verduren. 

Joost kijkt verrast. 

Dat was precies wat Agnes eerder al zei: de Kattenbelt een

grafheuvel... 

-- Maar die Chatten leven nu toch niet meer? Hendrik knikt. 

-- Nee, er rest alleen nog de legende van de Kattenbelt…

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Wieme:
ruimte aan de zoldering in de keuken waarin vlees, spek e.d.
hangen. "Jan, krieg i'j is effen ne metwoste uut de wieme."

B. Slop:
opening in de balken waardoor rogge en hooi naar boven 
worden gebracht. "De garven deur 't slop opstekken."

C. Liekspier:
1. Ruimte aan weerszijde van het 'slop'. "De rogge kö'w wal op

't liekspier vatten". 
2. Balk in de zoldering van de deel, waar lijkkist met lijk ten

afscheid onder wordt geplaatst.

De reacties van de nabestaanden die,
hoe triest een sterfgeval ook is, ge-
bruik hebben gemaakt van de geheel
vernieuwde aula zijn een bevestiging
van het streven naar kwaliteit van Uit-
vaartverzorging Heijting & De Vet. 

Opmerkingen van "het is prachtig",
"bijzonder sfeervol"," bijzondere gast-
vrijheid" zijn veel gehoorde uitspra-
ken. Ook de uitvaartondernemers uit
de omgeving die zeer regelmatig ge-
bruik maken van de aula geven te ken-
nen het concept van gastvrijheid en
service bijzonder te waarderen.

Tijdens de op handen zijnde grote ver-
bouwing die "De Sprankel" tot medio
september zal ondergaan en daardoor
niet beschikbaar meer is, blijft de aula
van Uitvaartverzorging Heijting & De
Vet geheel ter beschikking van nabe-
staanden die hiervan gebruik willen
maken. Ook voor collega onderne-
mers geldt hetzelfde en zijn zij te allen
tijde welkom. 

Tijdens de bezoeken zal, indien ge-
wenst, gebruik kunnen worden ge-
maakt van koffie en/of thee of fris en
zal in overleg veel mogelijk zijn. Voor
kleine gezelschappen tot ongeveer 20
personen is het zelfs mogelijk een
dienst te houden in de aula en eventu-
eel daarna te gebruiken voor een sa-
menzijn na de uitvaart. Voor Uitvaart-
verzorging Heijting & De Vet geldt dat
zij er zijn tot steun en persoonlijke
zorg voor de Ruurlose bevolking en
diegenen uit de omgeving die te ma-
ken hebben of krijgen met een emoti-
oneel diep ingrijpende gebeurtenis als
een sterfgeval. 
Voor algemene informatie over uit-
vaartverzorging, kennismaking of be-
zichtiging van de aula kunt u contact
opnemen met Uitvaartverzorging
Heijting & De Vet op tel. 0573-491850,
u kunt ook kijken op 
www.heijtingendevet.nl 
Voor het melden van een sterfgeval is
Uitvaartverzorging Heijting & De Vet
dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartverzorging Heijting & De Vet Ruurlo

beheert en exploiteert vernieuwde aula 

"De Sprankel"

Het is alweer een half jaar geleden dat in Uitvaartverzorging Heijting &
De Vet Ruurlo het beheer en de exploitatie van de aula bij "De Sprankel"
overnamen van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse
Gemeente Ruurlo/Barchem.

Het voormalige aannemersbedrijf
H.J.Th. Menting B.V. komt uit een
voortbestaan van aannemersbedrijf
Schoenaker, destijds gevestigd aan de
Landlustweg te Steenderen, alwaar
wijlen Herman Menting werkzaam
was en later het bedrijf van Schoena-
ker voort ging zetten onder zijn eigen
naam. In 1994 nam aannemersbedrijf
Gebr. Scharenborg B.V. uit Haaksber-
gen het bedrijf van Herman Menting
over, die zelf geen opvolger had en om
gezondheidsredenen de zaak van de
hand moest doen. Door de overname
van het metselbedrijf Bertus van de
Toorn uit Hummelo werd Menting,
dat van oorsprong eigenlijk een tim-
merbedrijf was, een volwaardig aan-
nemersbedrijf wat vanaf dat moment
haar klanten zelf op alle gebied kon
dienen. In 2002 heeft Bart Scharen-
borg de zaken in Haaksbergen en
Steenderen overgenomen en tot op he-
den de directie gevoerd. Menting en
Scharenborg zijn breed inzetbaar. Ze
bouwen en verbouwen ondermeer
schuren tot appartementen, vergroten
van scholen en agrarische (bij)gebou-
wen, nieuwbouw van woningen, –be-
drijfshallen en kantoorpanden, utili-
teitsbouw, renovatie, restauraties en
onderhoudswerk, agrarische sector en
projectontwikkeling. Menting Bouw
heeft projecten bij onder andere Avi-
ko, Sité en andere wooncoöperaties
onder de hoede. Maar ook de kleinere
onderhoudswerkzaamheden, zoals
dakkapellen, serrebouw, keuken- en
badkamerverbouwingen nemen ze
aan. 

Innovatie is voor de bouw een lastige
taak. “De bouw is een heel traditione-
le tak. Maar de bouwproducten die we
gebruiken innoveren wel,” legt Bart
uit. “Dat heeft veel met het milieu te
maken, met gebruik van milieuver-
vangende stoffen. Andere producten
zijn weer veel beter dan de oude, zoals
loodvervangende en isolatietechni-
sche producten.” Mensen kunnen bij
Menting terecht voor een energiela-
bel. “Het is een instrument. Het doel

wat het heeft, gaan de mensen vanzelf
voelen, want de energie wordt alleen
maar duurder. In twee, drie jaar zal
het verdubbeld zijn. Als je dan tegen x-
kosten je huis kan isoleren waardoor
je 10-20% op je energiekosten kan re-
duceren, heb je dat gauw terugver-
diend.”
Er werken rond de 20 mensen in
Steenderen en is het een erkend leer-
bedrijf, waar een of twee leerlingen
worden opgeleid. “Dan kun je ze goed
begeleiden. We willen er wel serieus
mee omgaan,” legt Bart Scharenborg
uit. “Ik zit in het bestuur van Bou-
wend Nederland Doetinchem en om-
streken. De OBD is opgericht door ons
aannemers 25 jaar geleden, omdat we
toen al zagen dat de uitstroom groter
was dan de mogelijke instroom. We
willen dat jonge mensen de liefde
voor het vak, de techniek, terugkrij-
gen. Doel van het leerbedrijf is, dat ze
na de basisscholing naast twee dagen
school kunnen werken. Op de basis-
school beginnen we al met interesse te
kweken. Het is niet alleen voor de leer-
lingen zelf, maar ook voor de ouders,
dat zijn de beslissers. De kinderen heb-
ben wel interesse, maar ouders pus-
hen om maar even door te leren. En
daar is op zich niks op tegen, maar we
moeten oppassen dat we alleen maar
boekhouders opleiden en dat moeten
we niet hebben. We hebben handjes
nodig -vakmensen kunnen zich altijd
bij ons melden. We hebben altijd een
maakindustrie gehad in dit land, dat
moet je koesteren. En de bouw is toch
o zo mooi!” “Als je hier in deze regio
goed wilt werken, moet je uit de buurt
komen. Dan ken je de mensen. Het is
kennen, kunnen en gunnen!” moti-
veert Bart Scharenborg de keuze om
Harrie Peters te bellen. “Dit kwam bij
toeval bij mij ten gehore. We zijn aan
tafel gegaan en hebben een paar goe-
de gesprekken gehad. Al gauw bleek
dat we op veel vlakken op een lijn za-
ten en is besloten Harrie voor een jaar
in te huren. In de loop van het jaar
hebben we de verdere ontwikkelingen
besproken en vanaf 1 februari 2009 is

Harrie medevennoot.”
Harrie Peters, afkomstig uit Baak, al-
daar geboren en getogen en inmiddels
32 jaar in de bouwsector werkzaam,
heeft deze gehele periode in en rond-
om Baak gewerkt. In een straal van cir-
ca 60 km. rondom Baak kent hij bijna
iedereen en kent bijna iedereen Har-
rie. “En dat heeft zo zijn voordelen,
dat de mensen je kennen en je ze kunt
begeleiden in een voor klanten vaak
hectische bouwfase. 
Advies geven en klantvriendelijk zijn
is erg belangrijk,” aldus Harrie Peters.
Het vertrouwen in elkaar geeft een ba-
sis om iedere voorkomend
(bouw)werk tot een goed en tevreden
resultaat te brengen. En de mond op
mond reclame die daaruit vaak ont-
staat, is nog altijd de beste vorm van
reclame en opdrachtverstrekker. “De
keuze voor Menting was gauw ge-
maakt. Lekker fijn in je vertrouwde
omgeving, waar de klanten mij ken-
nen en ik de klanten ken. 
Nadat Bart gebeld had hebben zich
nog enkele bedrijven zich gemeld,”
lacht Harrie. “Maar dit was wat ik
wou, gewoon hier weer in de buurt,
tussen de klanten!” “Ik was het enige
directielid en had, behalve mijn vader,
geen klankbord,” legt Bart het voor-
deel van twee directieleden uit. “Ik
woon in Haaksbergen en blijf direc-
teur van die vestiging, Gebr. Scharen-
borg. Harrie is een hele waardevolle
aanvulling in het geheel. Die ver-
trouwdheid van Harrie vanuit het ver-
leden is zo groot, dat wist ik van tevo-
ren niet,” zegt Bart hierover. 

Menting heeft een eveneens nieuw lo-
go, mede ontworpen door de nieuwe
directeur. “Nieuwe frisse wind, nieuw
logo,” lacht Harrie. “Een logo dat al ja-
ren leeft, daar wordt overheen gele-
zen. Met een nieuw logo vallen de bor-
den weer op. We zien het positief in,
met een extra stukje inspanning. Het
loopt lekker,” besluit Harrie Peters.
“Eerlijk zijn en eerlijk blijven, dat is
belangrijk.”

Menting Bouw B.V., Nijverheidsweg
15, 7221 CK Steenderen. Telefoon
(0575) 451295, fax (0575) 452522, 
e-mail info@mentingbouw.nl
Meer informatie op de website
www.mentingbouw.nl.

Uitbreiding directie Menting Bouw B.V. Steenderen

Harrie Peters versterkt team

Bij Menting Bouw B.V. in Steenderen is recent een nieuwe (mede)directeur
aangesteld: Harrie Peters uit Baak. Algemeen directeur Bart Scharenborg,
eigenaar van Menting Bouw B.V. in Steenderen en de Gebr. Scharenborg in
Haaksbergen heeft de (mede)verantwoordelijkheid voor het aannemers-
bedrijf in Steenderen daarmee overgedragen.

De directie van Menting Bouw B.V. Bart Scharenborg (l.) en Harrie Peters.

De toertocht is circa 40 kilometer
lang. De afgelopen jaren zijn er altijd
150 deelnemende tractoren geweest.
De toertocht wordt onder auspiciën

van de OTMV (Oude Trekker en Moto-
ren Vereniging) afdeling Gelderland
gereden. Als u mee wilt rijden met
deze toertocht kunt u zich vanaf 1
mei opgeven via telefoon: 0575-
556768 of 0575-559117 (na 18.00 uur)
of e-mail: TECdeGraafschap@chel-
lo.nl o.v.v. naam-adres-PC/woonplaats
deelnemer en merk/type/bouwjaar
tractor. Er kunnen maximaal 150
deelnemers meerijden. Als u meer
informatie wilt, kunt u natuurlijk
altijd even bellen of e-mailen.

9e toertocht "De Graafschap"
met antieke tractoren
Op zaterdag 4 juli wordt alweer de
9e toertocht van Trekker Evene-
menten Commissie "De Graaf-
schap" gereden. Deze 9e toertocht
voor antieke tractoren wordt
door de mooie gemeenten
Bronckhorst en Berkelland gere-
den.

De eerste vlucht van dit seizoen van
PV de IJsselbode in Steenderen, werd
op 25 april gevlogen vanaf Geel, waar
136 duiven werden gelost om 8.30 uur

bij zonnig weer met een ZZO-wind,
kracht 2. 
De 1e duif was voor de heer G. Kelder-
man, om 10.06 uur. 

UITSLAG: 
1. G. Kelderman, 2. H. Hulshof, 3. Ria
Luesink, 4. H. Hulshof, 5. Ria Luesink,
6 t/m 9 Hans Buiting, 10. Ria Luesink.

Duivenberichten PV de IJsselbode Steenderen
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Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

..... alss hett méérr moett hebbenn ...

ACTIE: MEI

10% korting op alle tapijten
van ‘parade’ en ‘bonaparte’

Tevens in ons filiaal in Hengelo:
diverse acties op buitenzonwering!

(Bij aankoop hiervan hanteren wij een zgn. “brandstofvergoeding”

wanneer u vanuit Ruurlo of Groenlo naar Hengelo komt).

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Meubel- en Tapijtenhuis

W A N S I N K
H E N G E L O  ( G L D . )

Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld .) • Tel . (0575) 46 12 05

Aanbiedingen alleen 
geldig voor 

bonuskaarthouders 
27 april t/m
3 mei 2009

Openingstijden:
Maandag t/m woensdag 08.00 - 20.00 uur

KONINGINNEDAG GESLOTEN
Vrijdag 08.00 - 21.00 uur

Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Proost!
Grant’s
Blended Scotch Whisky
100cl

17.89

14.99

AH Wiener- of
zigeunerschnitzel

Voordeelpak
Altijd laag

9.99

6.99
NU

NU € 8,00 KORTING OP DE EFTELING
BIJ € 20,00 AAN BOODSCHAPPEN

www.gall.nl

KILOPRIJS

CêlaVita
panklare
aardappeltjes
Wokjes of minikrieltjes
3 zakken à 450 gram
naar keuze 2.28

3.42

2+1 GR
AT

IS

Pampers jumbo-
dozen luiers
Diverse varianten
Bijv. baby-dry jumbo maxi
2 pakken à 88 stuks

33.00
2STUKS

VOOR

38.98

AH Oranje
tompouces

Doos 4 stuks 1.99
3.19

AH Kipfilet-
blokjes
Voordeelpak

Altijd laag 7.49
9.49

KILOPRIJS

NU
Calgonit
vaatwas-
middelen
Diverse varianten
Bijv. classic megapack
vaatwastabletten
Blik 100 stuks 7.99

14.49

GRATIS
RETROBLIK

AH America
White Zinfadel

Amerikaanse rosé
Lichtzoet

2 flessen à 1 liter

5.98
2E

HALVE
PRIJS

7.98

Château La
Gordonne
Rosé

Franse rosé
Droog, fris en fruitig

2 flessen à 0.75 liter

7.48
2E

HALVE
PRIJS

9.98

Listel Gris

Franse rosé
Droog, fris en fruitig

2 flessen
à 0.75 liter

5.98
2E

HALVE
PRIJS

7.98

Lancers Rosé

Portugese rosé
Tintelend en
lichtzoet

2 flessen
à 0.75 liter

5.98
2E

HALVE
PRIJS

7.98

Gillette for men
Diverse varianten
Bijv. series gel
conditionerend
3 bussen à 200 ml
Alle combinaties mogelijk. 8.97

13.47

2+1 GR
AT

IS

Fructis
haarverzorging
Diverse varianten
Bijv. shampoo
normaal
2 flacons à 250 ml 249

4.98

1+1 GR
AT

IS

Oral-B
mondverzorging
Diverse varianten
Bijv. tandenborstelin-
dicator soft
3 stuks
Alle combinaties mogelijk. 3.53

5.31

2+1 GR
AT

IS

Nivea for men
Diverse varianten
Bijv. shampoo
strong power
3 flacons à 250 ml 597

8.97

2+1 GR
AT

IS

DAGKNALLER
Kijk elke dag op

www.decocom.nl
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Wie droomt er nooit van een an-
dere baan? Met meer verantwoor-
delijkheid. Of dichter bij huis.
Met meer collega’s. Of juist met
minder. Misschien een baan voor
minder uren. Om tijd vrij te ma-
ken voor de kinderen, voor vrij-
willigerswerk, of gewoon voor
wat extra rust. De mogelijkheden
zijn eindeloos. Maar stel, dat het
niet bij dromen blijft. Wat komt
er dan allemaal kijken bij de over-
stap naar de nieuwe werkgever?

Wie serieus op zoek gaat naar een
nieuwe baan, krijgt met talloze
kwesties te maken. Wat gebeurt er
met het opgebouwde pensioen? Hoe

zit het met de collectieve ziektekos-
tenverzekering? Bij welke beroepen
hoort een medische keuring? Wat is
het gevolg van korter werken op het
salaris? Welke regels gelden voor een
proeftijd? De werknemer die al aan
het begin van de sollicitatieprocedu-
re voor zichzelf de vragen op een rij-
tje zet, komt niet voor verrassingen
te staan.

Keuring
Soms krijgt een sollicitant te maken
met een medische keuring. Een der-
gelijke keuring is aan regels gebon-
den. Zo moet deze al in de perso-
neelsadvertentie zijn gemeld, en
mag de keuring alleen worden ver-

richt wanneer dat voor een functie
noodzakelijk is. Vragen over gezond-
heid horen dan ook niet thuis in een
sollicitatiegesprek. Die zijn voorbe-
houden aan de keuringsarts. Tegen-
over de bescherming van de sollici-
tant, staat zijn of haar plicht om me-
dische klachten, die problemen ge-
ven bij een belangrijk deel van het
werk, aan de toekomstig werkgever
te melden.

Proeftijd
In de meeste arbeidsovereenkomsten
wordt een proeftijd opgenomen. Die
bedraagt maximaal één maand bij
een tijdelijk arbeidscontract dat kor-
ter is dan twee jaar of waarbij geen

Een nieuwe baan
Kom niet voor verrassingen te staan

www.szw.nl
De precieze regels rond een medische keuring, een proeftijd en vakantiedagen
staan beschreven op www.szw.nl, de website van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. 

einddatum is afgesproken. Bij een vast
dienstverband en bij een tijdelijk arbeids-
contract voor twee jaar of langer mag de
proeftijd maximaal twee maanden du-
ren. In een cao kan een proeftijd staan die
langer is dan de wettelijke proeftijd. Hij
mag echter nooit langer dan twee maan-
den duren.

Vakantie
Vakantiedagen kan een werknemer in de
meeste gevallen nog voor vertrek opne-
men. Een werkgever mag echter verlan-

gen dat de vertrekkende werknemer tot
het einde van de arbeidsovereenkomst
blijft werken. Daar moeten wel zwaarwe-
gende argumenten voor bestaan, zoals de
onmogelijkheid om vervanging te rege-
len. De werknemer die zijn of haar vakan-
tiedagen niet kan opnemen, krijgt ze na
afloop uitbetaald. Daarnaast heeft hij
recht op een verklaring waaruit blijkt
voor hoeveel dagen of uren nog eventueel
recht bestaat op vakantie. Deze vakantie-
dagen kan de werknemer meenemen
naar zijn nieuwe werkgever.

Mede dankzij jou kunnen onze klanten lang zelfstandig blijven wonen in hun eigen leefomgeving.
Dat realiseer je samen met je collega’s, in een hecht en zelfstandig team. Daarnaast bouw je
persoonlijk een zeer belangrijke band op met je klanten. En ben je vaak hun steun en toeverlaat.
Bij feestelijke aangelegenheden, om maar eens wat te noemen.

Daarom ben je voor ons veel meer dan een verzorgende. Bij Sensire krijg je alle ruimte en ver-
trouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

Sensire zoekt wijkverpleegkundigen,

verpleegkundigen, verzorgenden IG

en verzorgenden niveau 3. Op onze

website www.doenwatjehartzegt.nl

vind je een uitgebreid functieprofiel.

Doen wat je

hart zegt!

  Bij ons ben
  je veel meer 
dan een verzorgende.

Wij zijn op zoek naar een

Verzorgende
(met een afgeronde opleiding niveau 3)

Het betreft:
Een functie als oproepmedewerker voor alle diensten.

Wij bieden:
Een leuke afwisselende baan in de ouderenzorg met tijd en aan-

dacht voor mensen. Een prettige werkomgeving zonder stress.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Een salaris in verhouding

met functiezwaarte, leeftijd en ervaring.

Je bent:
Enthousiast, accuraat, flexibel en collegiaal. Je kunt zelfstandig en

methodisch werken. 

Je hebt:
Ervaring in de ouderenzorg en een dienstverlenende instelling, een

goede uitdrukkingsvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk.

Als bovenstaande je aanspreekt nodigen wij je uit te solliciteren.
Graag zien we je sollicitatiebrief met CV voor 8 mei a.s. tegemoet

op het volgende adres: Hazelnoot 17, 7261 HC Ruurlo of per

e-mail: info@villaroderlo.nl. Telefonisch reageren kan ook op:

0573 45 43 50. Internet: www.villaroderlo.nl

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Villa Roderlo
La Fontaine

woonzorgvoorzieningen voor
ouderen, gelegen in de mooie
Achterhoek waar het prettig
wonen en werken is.

In deze prachtig gerenoveerde
monumenten wordt professionele
zorg en persoonlijke aandacht
gegeven.

De kleinschalige opzet met zeven
tot acht wooneenheden straalt
warmte en huiselijkheid uit.

Er is tijd voor mensen in de vorm
van een wandeling, een gesprek
of een andere activiteit.

Beide huizen hebben een multi-
functionele ruimte en in de wan-
deltuin is het goed vertoeven
voor bewoners en medewerkers.

Schoenmode Hermans
Schoenmode voor de hele familie.

Wie  komt er ons verkoop team in 
Hengelo versterken??

Wij zijn op zoek naar een vlotte verkoopmedewerkster.
Voor circa 18 uur per week,

kan zelfstandig werken,
is enthousiast,

kan goed met alle leeftijden omgaan en 
is flexibel en commercieel ingesteld.

Reageer schriftelijk met pasfoto binnen 14 dagen naar:

Raadhuisstraat 27      7255 BL  Hengelo
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Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Bocholt

Varsseveld

Aalten

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Diepenheim

Eefde

Gorssel

Harfsen

Laren

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Twello

Wilp

Voorst

Empe

Oeken

Bussloo

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

's Heerenberg

Werk vind je
in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SALES MANAGER OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden:
In deze functie bent u verantwoordelijk voor de verkoop van
producten en diensten van onze opdrachtgever in de desbetreffende
regio’s cq marksegmenten.
U bent werkzaam binnen een specifieke productgroep en rapporteert
hierbij aan de Product Manager van het bedrijf.
Tot uw werkzaamheden behoren; actieve verkoop; voeren van
onderhandelingen met de klant; gerichte acquisitie en relatiebeheer;
opbouwen van een eigen netwerk; in kaart brengen van de
concurrentiepositie; jaarlijks opstellen van het verkoopplan.

Functie-eisen;
• HBO opleiding (technische richting is een pré), affiniteit met

techniek en systeeminhoudelijk inzicht.
• Ervaring in internationale verkoop.
• Inzicht in logistieke processen.
• Bereidheid tot veelvuldig internationaal reizen.
• Stevige persoonlijkheid, flexibel, pro-actief, gedreven,

overtuigend en oplossingsgericht.
• Goede beheersing van de moderne talen; Frans en Spaans zijn

een pré.
• Kennis van de voedingsmiddelenindustrie door ervaring en/of

opleiding.

PROJECTMANAGER OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden;
Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een projectmanager
die eindverantwoordelijk is voor het realiseren van complexe
opdrachten.
Het is uw taak om te zorgen dat dit gebeurt binnen de normen van
tijd, kosten, technische specificaties en kwaliteit. U heeft dan ook
een centrale rol in het totale proces van interne en externe contacten.
U ondersteund de verschillende disciplines met uw kennis.

Functie-eisen;
• HTS WTB, Electrotechniek of Civiele Techniek.
• Aantoonbare ervaring in projectmanagement, minimaal 3 tot 5

jaar werkervaring.
• Onderhandelingsvaardigheden.
• Doelgerichte en systematische werkwijze met oog voor

onderlinge verhoudingen.
• Bereidheid tot internationaal reizen.
• Klantgerichte houding.
• Inlevingsvermogen, stressbestendig, sterke persoonlijkheid.
• Kennis van Engels, Duits (Frans is een pré)

SALES ENGINEER OMGEVING DOETINCHEM

Werkzaamheden;
Wij zijn op zoek naar een sales engineer die zich richt op het
technisch commercieel ondersteunen van de afdeling verkoop door
het geven van technische en commerciële adviezen en het maken
van offertes. Tot uw werkzaamheden behoren o.a. het ontwerpen en
calculeren van behandelingssystemen voor industrieel afvalwater.
Het uitwerken van opdrachtsbevestigingen en het maken van de
definitieve projectcalculatie. 
U draagt de projecten over aan de projectmanager en zult deze
commercieel ondersteunen bij het realiseren van het project.

Functie-eisen;
• MBO/HBO richting Chemische Technologie, Proces Technologie;

Levensmiddelen Technologie.
• Ruime ervaring in de afvalwaterbehandeling
• Relevante werkervaring.
• U bent in staat om te gaan met wisselende prioriteiten en

tijdsdruk.
• Cijfermatig inzicht, ervaring met calculatiesystemen (pré).
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken.

MONTEUR W / OMGEVING VORDEN

Werkzaamheden; 
Binnen een projectteam werk je aan werktuigkundige installaties op
de bouw.
Je werkt onder leiding van een leidinggevende monteur en je bent
breed inzetbaar op alle voorkomende installatiewerkzaamheden.
Functie-eisen;
Je hebt een vooropleiding als installatiemonteur (nivo 4) of
studerend hiervoor, aangevuld met lasdiploma´s en een diploma
VCA 1. Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring opgedaan bij
een installatiebedrijf bij voorkeur in de Utiliteit en woningbouw.

MONTEUR E / OMGEVING VORDEN

Werkzaamheden;
Je werkt, onder leiding van een leidinggevend monteur, binnen een
projectteam aan het monteren van elektrotechnische installaties op
de bouw. Je bent breed inzetbaar op alle voorkomende
montagewerkzaamheden.

Functie-eisen;
Je hebt een vooropleiding op het gebied van elektrotechniek (LTS,
MSI, EMSI of studerende hiervoor), bij voorkeur in het bezit van een
certificaat VCA basis. Je hebt enige monteurservaring bij voorkeur
opgedaan binnen de Utiliteit en woningbouw. Je bent flexibel en in
gewend om in teamverband te werken.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TEKENAAR-CONSTRUCTEUR /
WERKVOORBEREIDER DOETINCHEM

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn we
op zoek naar een Tekenaar-Constructeur Werkvoor-
bereider. 
Tot uw werkzaamheden behoren het tekenen middels
Auto-Cad, het bestellen van materialen, het uitbesteden
van werk, kwaliteitsbewaking en het communiceren met
klanten over uitvoeringen ed.

Functie-criteria;
U heeft een achtergrond die ligt in een
werktuigbouwkundige omgeving, bijvoorbeeld in de
machinebouw. U kunt u zelf omschrijven als een
innovatieve duizendpoot. U weet snel tot een oplossing
te komen als zich een uitdaging aandient.

U beschikt over een MBO werk- en denkniveau en heeft
goede communicatieve vaardigheden. U bent bekend
met het Auto-Cad systeem.

Indien u interesse heeft in deze vacature, neemt u dan
kontakt op met Vera Nagel. Ze is te bereiken op
telefoonnummer: 0575-555518.

Langwerden Veevoeders is specialist in voeders
en strooisels voor paarden en rundvee. Onder
het merk LAVOR wordt een groot assortiment
diervoeders en strooisels ten behoeve van alle
(landbouw)-huisdieren op de markt gebracht. Een
breed scala aan afnemers door geheel Nederland
behoort tot de klantenkring van Langwerden
Veevoeders.

Voor het verzend klaar maken van de orders en
het laden en lossen van onze vrachtauto's zijn wij
op zoek naar een

LOODS MEDEWERKER M/V

Voor deze functies vragen wij:
• Betrokkenheid bij de in- en uitgaande goede-

renstroom
• Affiniteit met / ervaring in de agrarische sector.
• Goede omgangsvormen met klanten
• Heftruckcertificaat/ervaring
• Wonende in de regio
• Bezit van rijbewijs B

Voor informatie of sollicitatie:
Langwerden Veevoeders
T.a.v. de heer G.J. Langwerden
Hazenhutweg 2
7255 MN Hengelo Gld
(0575) 46 75 55

Machinefabriek Baltes B.V. is met 20 medewerkers een
onderdeel van Wopereis B.V. te Doetinchem en ver-
vaardigt geavanceerde roestvaststalen productiema-
chines en installaties voor de voedingsmiddelenin-
dustrie. Voor onze klanten ontwikkelen wij machines

die ingezet worden voor grondstof bewerking tot en met verpakking van het eindproduct.
Alle machines zijn “custom-made”.

Wij zijn op zoek naar een:

Constructeur-tekenaar
Taakomschrijving: • Nauw samenwerken met opdrachtgever.

• Voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken
van werktekeningen.

• Laserwerk voorbereiden (CAD/CAM).
• Ondersteuning in realisatie van projecten m.b.t. planning,

functionaliteit, kwaliteit.
• Betrokken zijn bij order-acceptatie procedures.

Functie eisen: • Enthousiaste HBO’er met voorkeur wtb.
• Kennis van SolidWorks en office pakketten is een pré.
• Flexibele persoon met goede contactuele eigenschappen.
• Beheersing van de Nederlands, Engels en de Duitse taal in 

woord en geschrift.

Wij bieden: Een functie in een ambitieuze en dynamische werkomgeving, waar
groei en verdere professionalisering voorop staan.
Arbeidsvoorwaarden volgens CAO voor de metaalnijverheid.

Heb jij interesse?? Bel 0575-450790 (vragen naar Reint Baltes).
Mail naar mfbaltes@daxis.nl of schrijf naar onderstaand adres:
Machinefabriek Baltes B.V.
T.a.v. dhr. R. Baltes
Nijverheidsweg 9, 7221 CK Steenderen

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

Fashion with feeling

Langeler Mode is een moderne en dynamische modezaak die zijn bestaansrecht 

al ruim 125 jaar heeft bewezen. Langeler Mode is gevestigd in Hengelo Gld. en 

is gespecialiseerd in de verkoop van de topmerken van dit moment met een 

enthousiaste en trouwe klantenkring.

Voor onze winkel zijn wij per direct op zoek 
naar een enthousiaste en ervaren 

verkoopmedewerkster
(32-38 uur per week)

Je valt op door je commerciële fl air, gevoel voor mode en een positieve 

instelling. Je bezit een proactieve werkhouding en verantwoordelijkheids-

gevoel. Tevens ben je fl exibel met een aantoonbare werkervaring in de 

modedetailhandel.

Herken jij jezelf in dit profi el, reageer dan snel!

Stuur een korte, bondige sollicitatiebrief met je 

curriculum vitea en pasfoto naar:

 Langeler Mode, t.a.v. mevrouw F.J. Langeler

Kerkstraat 11, 7255 CB  Hengelo Gld.

ANGELS

BETTY BARCLAY 

BANDOLERA 

EXPRESSO  

TAIFUN 

FRANK WALDER

POOOLS

SCARVA  

 BELLISSIMA  

ROBERTO SARTO 

ZERRES 

SCARVA JEANS

Een baan die bij jou past? 



*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33% korting op de totaalprijs.
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 27 april t/m zondag 3 mei 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden. 
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Uit onze weekfolder van 27 april t/m 3 mei

Met 
GRATIS 

spelbord
OP=OP

S
rd

2.99
per 500 gram

Pepsi, Sisi of 7-Up
alle soorten, 4-pack  
à 4 flessen x 1.5 liter of  
4 flessen à 1.5 liter  
naar keuze

Robijn wasmiddel
poeder pak 1008-1386 gram of 
vloeibaar flacon 730 ml-1.5 liter, 
3 stuks naar keuze

Bijv.: Stralend wit flacon 1.5 liter,
Color flacon 1.5 liter en Klein en 
Krachtig flacon 730 ml

Champignons
voordeelpak 400 gram

0.99

Stokbrood
wit, tarwe, donker of 
zonnepitten, per stuk
1.19/1.39

1.39

5.99
per kilo

WapenaeR
jong, jong belegen of belegen, 
vers van het mes 9.90/10.90

10.90

Kipschnitzels
krokant of saté,
voordeelpak

5.755.16

16.37

1.39

5

3.69
actie-literprijs 0.62

1.39

0.99

10.89
3 stuks3

3e
  gratis!*

actie-kiloprijs 5.98

Super de Boer Aalderink Super de Boer Hollak
Dorpsstraat 14 Bergstraat 1
7221 BP Steenderen 7021 XG Zelhem
Tel. (0575) 45 12 06 Tel. (0314) 36 91 60

Super de Boer Rinders Super de Boer Grotenhuys
Zuivelweg 7 Dorpsstraat 18
7255 XA Hengelo (Gld.) 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 46 17 93 Tel. (0575) 55 27 13

Kijk voor meer voordeel op www.superdeboer.nl


