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Gratis boeken halen
bieb Ludgerusgebouw

Lezing over harten vaatziekten
De Oecumenische Vrouwen Groep
OVG in Wichmond heeft op woensdag
7 februari een spreekster uitgenodigd
van de Stichting Remedica. Het thema
is: Waken over uw gezondheid. De
spreekster zal ons met dia's over problematiek rond hart- en vaatziekten
uitgebreid stil laten staan bij de oorzaken en gevolgen van dergelijke aandoeningen. En... hoe gaan we hiermee
om? Bent u hierin geinteresseerd, dan
bent u, ook als gast, van harte welkom
in zaal Withmundi om 19.45 uur.

allesvan.nl

vanuit uw regio, voor uw regio

Huldiging kampioenen
De VAMC ‘De Graafschaprijders’
houdt zaterdag 3 februari in zaal
"De Herberg" de traditionele feestavond.
Deze avond zullen tevens de verschillende clubkampioenen en landskampioenen worden gehuldigd.
Dat geldt eveneens voor de winnaar
van de Deldentrofee en de Schoena-

Bieb Ludgerusgebouw.

Vanwege bezuinigingen is circa zeven jaren geleden de bibliotheek in Vierakker-Wichmond opgeheven. Daarvoor in de plaats kwam de bibliobus
die op bepaalde dagen/tijden bij de school De Garve staat en waar boeken
geleend kunnen worden. Inmiddels heeft Mattie Bakker, beheerder van
het Ludgerusgebouw, in een gedeelte van het gebouw een vertrek ingericht dat vanaf heden als bibliotheek dienst doet. Bakker: ‘Tijdens gesprekken met inwoners heb ik gemerkt dat men het toch jammer vindt
dat er geen permanente bibliotheek meer is. Het grootste bezwaar is toch
wel dat wanneer men bij de bibliobus een boek heeft geleend en men
heeft het boek nog niet voor de afgesproken tijd uit, men weer voor de registratie terug moet naar de bus.
De bibliotheek hier in het Ludgerusgebouw is een heel ander verhaal en is
absoluut niet bedoeld als concurrent
voor de bibliobus. Hier kunnen mensen gewoon binnen stappen, een boek
uit de rekken halen en mee naar huis
nemen om te lezen. Wij gaan er vanuit dat de boeken gewoon weer terug

gebracht zullen worden. Er wordt
niets geregistreerd en het kost ook
niets. Wanneer wij in het gebouw aanwezig zijn, is ook de bibliotheek geopend. De juiste openingstijden zullen we binnenkort bekend maken’, zo
zegt Mattie Bakker. Inmiddels zijn er
circa duizend boeken voorhanden:

kinderboeken, streekromans, historische romans, detectives, noem maar
op.
Mensen die thuis boeken hebben waar
ze vanaf willen, kunnen deze bij het
Ludgerusgebouw afgeven. De boeken
krijgen dan een plaats in één van de
boekenrekken. De boeken worden op
naam van de auteurs bij elkaar gezet.
Mattie Bakker: ‘Krijgen we doublures
of we hebben op gegeven moment een
overschot aan boeken, dan gaan deze
boeken naar de jaarlijkse pleinmarkt
en is de opbrengst bestemd voor de
restauratie van de Willibrorduskerk.
In de bieb zijn tafels en stoelen geplaatst zodat men ook ter plekke op
het gemak een boek kan lezen’.

Kastelen veldtoertocht 800 deelnemers
Liefhebbers van het rijden van veldtoertochten waren zondagmorgen dolgelukkig dat ze weer op de fiets door de bossen konden crossen. Vanwege
de weersomstandigheden van vorig weekend werden toen alle tochten in
Nederland afgelast, terwijl ook deze zondag enkele landelijk geplande
tochten geen doorgang vonden.
‘Vandaag stond er ook een rit in de Lutte op het programma. Ook die werd afgelast, waardoor vele rijders die zich
voor die tocht hadden ingeschreven,
alsnog naar Vorden kwamen om hier
hun kilometers te pakken. In totaal
gingen er ruim 800 personen van
start, waarbij men kon kiezen uit twee
afstanden 30 of 45 kilometer. De meeste kozen voor de langste afstand’, zo
vertelde Wim Norde namens de orga-

niserende vereniging VRTC ‘De Achtkastelenrijders’. Het vertrek (en ook de
finish) was bij het sportcomplex van
de voetbalvereniging Vorden aan de
Oude Zutphenseweg. Vanwege de
stormachtige situaties van enkele dagen geleden waarbij ‘moedertje natuur’ flink in deze bosrijke omgeving
had huis gehouden, was de organisatie genoodzaakt de route hier en daar
wat de verleggen. Vanaf de start gin-

gen de deelnemers richting de Wiersse, Ruurlo, Linde. Op de controlepost
werden gehaktballetjes en bouillon
aangeboden. De EHBO was paraat om
op gevaarlijke oversteekplaatsen de
helpende hand te bieden. Na afloop
konden de rijders zich in de accommodatie van ‘Vorden’ douchen. Op het
complex was tevens de mogelijkheid
aanwezig om de fiets weer schoon te
spuiten.. De veldtoertocht vond onder
ideale weersomstandigheden plaats,
onderweg geen ongevallen en wat de
organisatie na afloop als muziek in de
oren moet hebben geklonken: de deelnemers waren vol lof over deze uitgestippelde, afwisselende route!

kerrittentrofee. Het hoogtepunt van
de feestavond is de bekendmaking van
de motorsportman/sportvrouw van
het jaar alsmede de sportman van het
jaar bij de jeugd.

Na het officiële gedeelte kan er onder
de klanken van ‘Real Time’ tot in de
kleine uurtjes feest worden gevierd.
De feestavond begint om 20.00 uur.

Kaartkampioenschap
Zaterdagavond werd er in zaal De Herberg het ‘open Vordense kaartkampioenschap’ georganiseerd. Er werd gestreden om de titel in het jokeren en
het klaverjassen. Bij het klaverjassen
werden door de 24 deelnemers in drie
‘bomen’ van 200 punten gestreden om
het kampioenschap. Het werd een
strijd tussen moeder en zoon, zo
bleek. Ronald de Beus bleef zijn moeder Dirkje uiteindelijk met 100 punten voor en mocht Ronald zich vervolgens als kampioen van Vorden laten
huldigen. De derde plaats was voor
Herbert Rutgers.

Bij het jokeren streden 25 deelnemers
om de titel. Mevrouw Kleine die vanaf
het eerste potje al boven aan stond,
hield deze voorsprong tot het eind
vast en werd zij de nieuwe kampioene.
Wim Golstein, winnaar in 2006, legde
thans beslag op de tweede plaats. Jan
Groot Wassink werd derde.

Behalve een sportieve strijd, ook een
gezellige avond die door Dick de Beus
perfect werd georganiseerd. Bij de
prijsuitreiking deelde hij mede dat er
ook volgend jaar weer een kampioenschap wordt georganiseerd.

PECH ONDERWEG?
GRATIS HULP EN GRATIS APK!

Voor alle Daewoo en Chevrolet rijders bij ons in onderhoud.

Geldig voor de bouwjaren vanaf 1999.

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3
Waliënsestraat 4
Bettinkhorst 2

7008 AS Doetinchem Tel. (0314) 34 16 00
7103 XB Winterswijk Tel. (0543) 51 38 46
7207 BP Zutphen
Tel. (0575) 51 66 46

Dagmenu’s

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. J.Kool, gezinsavondmaal
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00 uur ds. D. Westerneng, 19.00 uur
ds Westerneng.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 februari 10.00 uur dhr. K. Benard
R.K. Kerk Vorden
Zondag 4 februari 10.00uur Viering
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 3 februari geen viering
Zondag 4 februari 10.00 uur Eucharistieviering, herenkoor
Tandarts
3 en 4 februari J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573 25 43 57
Spreekuur voor spoedgevallen op genoemde dagen van
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 dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo
veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens
afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat
bent om de huisartsenpost 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. Tienerafdeling: 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
Zelhem, Grashuisstraat, tel. (0900) 88 44
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur locaties Politie Bronckhorst
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 10.00-12.00 uur.
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 alarmnummer 0900 88 44 of bij grote spoed
112. Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 03 39. 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 spoedeisende
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. Voor openingstijden en overige informatie kijk op www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabetische
en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden.
Telnr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl
Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij.
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl

31 januari t/m 6 februari 2007
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 6,95
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 7,95
Veranderingen in het menu € 1,25 p. verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,75

Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij.
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.
Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.nl

(Bestellen mag maar hoeft niet.)
Dagmenu’s kunt u krijgen van 16.00 uur tot 22.00 uur, eerder in overleg.

Woensdag 31 januari

VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
donderdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.00 uur.
Vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.30 tot 13.30 uur.

Bruine bonensoep / kipsaté met pindasaus, bami en atjarsalade

Donderdag 1 februari
Varkenshaasmedaillons met champignons, aardappelkroketten en groente / tiramisu

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur
per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.
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. Dag en nacht
bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekvorden.nl; geopend dinsdag
13.30-20.00 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donderdag
14.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.00 uur, zaterdag 10.0012.00 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 en Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur
elke woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van
9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05,
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 steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op elke
werkdag van 9.00 tot 11.00 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, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdcherapie, Raadhuisstraat 6, 7251
AB Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid
van VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling,
doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

Vrijdag 2 februari
Runderbouillon met flensjes / 1/2 haantje met frieten, appelmoes en rauwkostsalade

 Cursussen/workshops
KunstKring Ruurlo: Boetseren: 6 ochtenden v.a. 15-2
m.u.v. 22-2; Poppenkastpoppen maken 1 en 8-2;
Mozaïeken: prachtige schaal
maken 12-2; decoratieve
Waxinelichtjeshouder 14-2.
Info (0573) 45 30 90 / 45 15
99 en www.kunstkringruurlo.nl
 Sursum Corda Chocolademelkconcert Vrijdag 2 februari a.s., aanv. 19.00 uur,
Dorpscentrum.

Zaterdag 3 februari (alleen afhalen)
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en
groente / ijs met slagroom

Maandag 5 februari
Gesloten.

Dinsdag 6 februari
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

v a k a n t i e v a n 5 t / m 14 m a a r t

 Te huur: carnavalskleding.
Ook voor groepen. DS Design,
Molenkolkweg 33, Steenderen. Tel. (0575) 45 20 01.
 Doe de uitgebreide voedingsanalyse met gezondheidstest. De topprodukten,
gedegen voedingsadvies en
begeleiding van Jerna Bruggink doen de rest. Aankomen/afslanken/meer energie
(0575) 46 32 05.
 Leer op de juiste manier
NORDIC WALKING met de
juiste techniek: ALFA 247. De
nieuwste instructiemethodieken MET VIDEO-ANALYSE!
Bel. (0575) 46 36 03 of kijk
op www.vitalnowa.nl
 Zonnehemels/banken.
Nergens goedkoper! Rechtstreeks verkoop vanuit magazijn, vanaf € 125,- ook B-keus
16 modellen, kijken na tel.
afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
 De stichting veiling commissie Vorden houdt elke 1e
en 3e zaterdag van de maand
meubelverkoop van 9 tot 12
uur aan de Schuttestraat 20
te Vorden.
 Kranenburgs Carnaval:
16 feb.: playbackshow; 17
feb.: groot Carnavals bal met
onthulling Prins en optreden
van “de Hazes imitator”;
18 feb.: kinder Carnaval en
Kas Bendjen en the Avalanche.
 Myrol. Can. vrijdag 9 febr.
20.30 uur. Erve Kots, entree
€ 15. Info./res. (0544) 37 37
01 of (0575) 51 89 90,
www.stonevalley.nl
 Te koop: partij afrastermateriaal o.a. ijzerdraad, isolatoren en grepen. Vaste prijs
€ 200,-. Inl. (0575) 55 92 22.
 Uw planten krijgen Pokon
uw huisdier een uitgebalanceerde brok. Herbalife is er
voor U! Nieske Pohlmann,
tel. (06) 54 32 66 69 of (0314)
64 13 09.
 Sursum Corda Chocolademelkconcert Vrijdag 2 februari a.s., aanv. 19.00 uur,
Dorpscentrum.
 Zondag 4 februari speelt/
vertelt Gery Groot Zwaaftink om 14.30 uur de kindervoorstelling De Meester van
de zwarte molen (vanaf 9 jr.).
Plaats landgoedboerderij De
Kranenburg, Bergkappeweg 2
in Kranenburg. Inlichtingen +
reserveringen (0575) 556216
of dekranenburg@planet.nl

 Zaterdag 3 februari van
10.00 tot 12.00 uur garage
verkoop. Diverse meubelen
en klein spul. Spoorstraat 4,
Ruurlo.
 Goed uitziende alleenstaande hr. 64 jr. zoekt
vrouw om gezellige dingen
mee te ondernemen. In bezit van auto. Evt. later relatie.
Brieven met foto onder nr.
M14-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.
 Voor het aanmelden van
verkoopbare en veilingwaardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.

 16 - 17 - 18 februari
Kranenburgs Carnaval in
grote feesttent, terrein SV Ratti.

 Verhuisd: G. Bogchelman. Van Emmalaan 3 naar
De Delle 115, 7251 AJ Vorden. Tel. (0575) 55 14 45.

 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

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

Nordic Walking

voor oudere beginners en
mensen met lichamelijke
klachten

Binnen 10 weken

00

evenementenbeveiliger

vertrek v.a. kasteel Ruurlo

www.globesecurity.nl

6 lessen €

65,

vrijdag 2 februari 13.30-14.30 uur
Inl. tel.: (0573) 45 33 54 of (06) 133 69 804

tel. (0315) 29 83 45

o.l.v. Gerlande Gude

Winterwonderland

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

Vlaai v/d week

Ammarettovlaai

6-8 st.

€

6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin tijger €

4,25

BROOD VAN DE MAAND

Fijn lijn koolhydraatarm

€

2,00

Lekker slank brood

Weekendaanbiedingen
Kronkels €

0,85

Gesuikerde lekkernij voor bij de koffie

Irish coffee cake €

2,95

Liefde vermenigvuldigt zich
als je het deelt...
Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter

Isa

Na een welbesteed leven is onverwacht in alle rust
van ons heengegaan onze lieve vader en opa

WEEKBLAD

Johan Wentink
weduwnaar van Hilda Wentink – Brummelman
op de leeftijd van 77 jaar.
Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

B ro n ck h o r s t N o o rd

Zij is geboren op 22 januari 2007, weegt 3610
gram en is 49 cm lang.
Rik en Marinda Kamperman-Leurdijk
Irenelaan 8, 7261 BV Ruurlo
Tel. (0573) 45 04 45

“Niemand weet wat leven is,
alleen dat het gegeven is”
Op 26 januari 2007 is onze prachtige zoon
geboren en hij heet

Willem Johan Frans
Roepnaam

Vorden : Bennie Wentink
Jan Wentink
Petra Wentink – Weijmer
Sanne, Ruben
Ina Knoef – Wentink
Erik Knoef
Arjan, Rick, Martijn
Vorden, 24 januari 2007
De Delle 87
Correspondentieadres:
B. Wentink
Stuwdijk 5
7251 KL Vorden
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Mees

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Bronckhorst Noord

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

ildenborch
ierakker

- KRANE BURG -

CH O D -

ERAKKER - L

DE -

EDLER -

Wichmond

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Linde

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.
Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Deze week
in Contact

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
Op donderdag 23 november a.s. houdt
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterde PCOB afd. Vorden haar middagbijpunten tegen, laat het ons weten op ons
eenkomst om 14.340 uur in het Stame-mailadres: info@contact.nl.
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
De website www.contact.nl is volledigzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
verzorgd door ons webbureau:
diapresentatie houden over "De AchWeevers Net.
terhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov
nov
• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor decollectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING

De Keurslager Special is deze week de Goudvink. Een overheerlijke legering van tartaar en pepertjes, omwikkeld met ontbijtspek.
Een unieke samenstelling uit onze goudmijn, het smakelijkste
edelstuk op tafel. Haal ze nu voordat het te laat is!
Ga naar www.keurslager.nl voor bijpassende recepten.

OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen

BLAZERS NU
T'SH RTS U
BROE E
PULLO ERS

€ 75,-€ 20,--

U
U

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

€ 49,--

2

OOR € 75,--

€ 35.--

2

OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
Verkoop kleedjes bij de Welfare
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler

Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 // 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
10
10
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N T
10
10
10

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37

Bronckhorst Noord

WEEKBLAD VOOR VORDE

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo / do
22 / 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N T

O P G E L E T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHOENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU

€ 75,--

T'SHIRTS NU

€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,-2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Colofon

Passage

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Vleeswarenkoopje

Gebr. winterrollade +
snijworst
2x100 gram €

Nu
ook op
internet!

Special

Goudvink

Gebraden Spare-Ribs
GRATIS SAUS

Dus kijk snel op www.contact.nl

Johan Wentink
Echtgenoot van Hilda Brummelman, op de leeftijd
van 77 jaar.

In plaats van kaarten
Op dinsdag 6 februari a.s. word ik 80 jaar.
Om dit heuglijke feit te vieren, nodig ik u hierbij uit
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.
U bent van harte welkom op de receptie van 14.00
tot 16.30 uur.

Gerrie Meenink-Ligtenbarg
Burg. Vunderinkhof 31, 7251 XA Vorden

J. Brummelman †
J. Brummelman-Ruiterkamp †
E. Klein Ikkink-Brummelman †
A.G. Klein Ikkink †
J. van Emst
R. Hofs Brummelman
G.J. Hofs †
H.H. Eikelenboom-Brummelman †
B.A. Eikelenboom †
H. Brummelman †
T. Brummelman-Brummelman †
J.W. Jansen Venneboer-Brummelman †
T.J. Jansen Venneboer
Neven en nichten

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons
40-jarig huwelijksfeest op welke wijze dan ook tot
een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Wim en Aly SloëtjesMenkveld
Vorden, januari 2007.

Wij zijn verdrietig, maar hebben vrede met het
heengaan van onze sterke en eerlijke moeder, onze
lieve en genietende oma

Margaretha Albertha (Eta)
Brinkman-de Vries
weduwe van Gerrit Willem Brinkman († 1999)

22 februari 1927

24 januari 2007

Den Burg: Bert en Janny
Wouter, Maarten en Nila, Jasper
Zwolle: Gerdien en Gretha
Vorden: Hans en Jeanette
Luuk, Marthe en Matthijs, Julian
Rachelle, Sharon, Kimberly
Correspondentieadres:
De Voornekamp 6
7251 VL Vorden
De crematieplechtigheid heeft op maandag 29
januari plaatsgevonden.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader, opa en overgrootvader

Gerrit Jan Hofs
betuigen wij u onze oprechte dank.
H.G. Hofs-Brummelman
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Vorden, januari 2007

per 500 gram €
Keurslagerskoopje

Varkensoesters
Hamlappen

Carl Scheepmaker
Rijswijk
* 29 januari 1917

Ruurlo
† 23 januari 2007

Ruurlo: J.W. Scheepmaker-Rodenburg
Haren: M. van den Berg-Scheepmaker
J.H. van den Berg
Barchem: P. Scheepmaker
H.A. Scheepmaker-van Westerveld
Amsterdam: C. Scheepmaker
Rotterdam: J.P. Scheepmaker
Barchem: A.J. Klevering
J. Klevering
Haren: Relinde Scheepmaker †
Ruurlo: M. Scheepmaker
Holten: S. Scheepmaker-Hähnel
Rotterdam: F. Scheepmaker
Brouwershoekweg 17, 7261 CE Ruurlo
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij willen iedereen die heeft meegeleefd tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn man, onze
vader en opa

Theo van Mierlo

Met diepe droefheid, maar vervuld van dank voor
alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u
kennis van het toch nog onverwachte overlijden
van onze lieve moeder en oma

hartelijk danken voor de fijne steun die wij mochten
ontvangen.
Riet van Mierlo-Hofstede
Kinderen en kleinkinderen
Vorden, januari 2007

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkind.
Zutphen, 25 januari 2007
Correspondentieadres:
Zutphenseweg 53
7251 DH Vorden
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en schriftelijk
condoleren op dinsdag 30 januari van 19.00 tot
19.15 uur in de aula aan ’t Jebbink 4a te Vorden.
De begrafenis, waarvoor wij u uitnodigen, zal worden gehouden op woensdag 31 januari om 11.00
uur op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling die wij mochten
ontvangen na het overlijden van

Gerrit Droppers
Het is onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, maar wij willen u laten weten dat de vele kaarten, bezoeken, de prachtige bloemen en uw aanwezigheid tijdens de uitvaartdienst ons bijzonder
gesteund hebben om het verlies een plek te geven.
Ankie Droppers-van Zeijts
Mark en Sandra
Hidde, Beau
Raoul
Vorden, januari 2007

500 gram

€

Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl

op de leeftijd van 86 jaar.

Het vuur heeft lang gebrand,
maar is nu gedoofd.
De ziel heeft zich verheven
en de as is achter gebleven.

€

3.98
5.50
3.98

Vlogman, keurslager

weduwe van Jan Besselink

Vorden, 24 januari 2007

4 stuks

Kookidee

Tonny Besselink-Kunst

Op 23 januari 2007 overleed op 89-jarige leeftijd
mijn zorgzame man, onze vader en opa
Wij hebben haar met ons allen weggebracht,
onze vader en opa heeft haar opgehaald.

Aanbiedingen geldig van 29 januari t/m 3 februari 2007

Geesinkweg 10a, 7231 RE Warnsveld
Tel. (0575) 52 10 53

Heden is vrij plotseling van ons heengegaan onze
zwager en oom

€

Maaltijdidee

Hij weegt 3820 gram en is 53 cm lang.
Johny Addink en
Wendy Addink-Zieverink

100 gram

2.69
1.80

HERBALIFE:

voor innerlijke en
uiterlijke verzorging
Voeding voor:
aankomen
afslanken
sporten
meer welzijn

Huid en haar
verzorgingsproducten
Uw welzijnscoach:
J. Bakering
‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30
www.bakema-ruurlo.nl

Eervolle uitnodiging voor dirigent Joop Boerstoel

De Vordense dirigent Joop Boerstoel heeft een eervolle uitnodiging ontvangen om van 6 tot en met 14 februari een aantal gastdirecties te komen
verzorgen in Beijing, China. De eerste week zal hij regelmatig werken met
het harmonie orkest van Beijing Children's Palace (inclusief galaconcert)
en aansluitend zijn is er een gastdocentschap gepland bij het orkest van
de 'Middle School Affiliated to Beijing University'.
In februari 2005 was Joop Boerstoel
ook al te gast in Beijing. Ter voorbereiding op het Wereld Muziek Concours
in Kerkrade dat jaar zocht de organisatie een Nederlandse dirigent die een
week lang met het orkest wilde werken aan de aspecten die tijdens zo'n

concours belangrijk zijn. Ondanks de
taalbarrière werd het voor allen een
onvergetelijke week. Muziek kent
geen grenzen zo bleek eens te meer.
Het Beijing Children's Palace Windorchestra behaalde in Kerkrade een
fraaie eerste prijs en werd uiteindelijk

vierde in een deelnemersveld van veertien. Dit vormde voor de schoolleiding
in China de aanleiding om Joop Boerstoel nogmaals uit te nodigen voor een
gastdirectie én vakantie in Beijing. Tevens werden zijn vrouw en kinderen
van harte uitgenodigd om deze periode samen met Joop daar door te brengen. Voor hen zou een aantrekkelijk
educatief en cultureel reisprogramma
samengesteld worden. Een unieke
kans, temeer omdat de zomer al volgeboekt is met muzikale activiteiten in
binnen- en buitenland. Ondanks allerlei aanvragen en begeleidende documentatie krijgt de jongste zoon geen
verlof van de directie van zijn basisschool, waardoor deze eervolle uitnodiging alleen door Joop en zijn oudste
zoon Jurriaan kan worden ingewilligd. Voor het gezin een onbegrijpelijk
besluit.
Tijdens het galaconcert op zondag 11
februari in de Zhong Shan Music Concert Hall zullen ondermeer ten gehore
worden gebracht : Madurodam (Miniatuur Suite) van Johan de Meij, Jericho
van Bert Appermont, 'Tin tin' (Kuifje)
Prisoners of the Sun- the Musical van
de Belgische componist Dirk Brossé en
de instrumentale versie van the Bohemian Rhapsody van Queen. Tijdens de
laatste twee werken zal Jurriaan Boerstoel de pianopartij voor zijn rekening
nemen. Een bewijs te meer dat muziek universeel is en dergelijke uitwisselingen voor jeugd van onschatbare
waarde zijn.

120

Een hoop gesneuveld
Dikke eiken beuken en barken.
Rond kiekend langs weg en bospad,
zelfs op het karkhof gevallen slachtoffers. Ja, wie bunt in ons Bronckhorst een gemeente met vulle olle
beume en vulle olde leu en vrog of
late kump d’r ne storm den ons umme leg. Dat geet mangs in een kear
zoas pas geleden, langs de weg en
op het karkhof. En soms dan geet
het heel geleidelijk an, en dan pats,
dan val iej zo moar umme. Maor
dan is den helen stam al jaorn, onzichtbaor van binnen, verrot. Wie
mensen probeert het leaven zo lange meugelijk te rekken. Dat wilt ze
soms ok biej olde beume, olde katten en honde. Dom verstand. De gedachte die er achter zit.. de dood,
het afscheid, dat maakt ons van
streek, want het kump veur ons allen. Dan kan het toch nooit arg
wezzen.. Neet an denken en neet
oaver praoten. Ik denke dat het ons
enorm mee zal vallen. Een boom
maakt nieje loten of via de eikels al
lange opvolgers. Het leaven is neet
kapot te kriegen. In vrogger eeuwen waarn de mensen bange veur
het vagevuur, het laatste oordeel,
de hel en de verdoemenis. De karken deden er soms an mee om die
angst in stand te hollen. Dat gaf
hun macht en aanzien. Dat is in

ons Bronckhorst wel zo ongeveer
verleden tied.. Gelukkig denk ik,
want dat was kortzichtig kinderlijk
Er is no zo vulle mear bekend dan
vrogger. Wie bunt moderne mensen. Wie wilt zelf onze mening vormen en laot ons niks opdringen.
Zelfs neet at iemand pastoor of predikant is. Vrijwel allenig onze volk,
van de 50+ leaftied ,die zit op zondag nog in de karkbanken. Met aarzeling betaalt ze nog an de Karkbalans. Met gemak zollen de verschillende soorten karkgangers elken
zondag in ene dorpskarke kunnen.
Wille wie op de hoogte blieven met
alles? Er is informatie zat.
Op papier, geweldig vulle beuke en
tiedschriften en cursussen en dan
oppervlakkige informatie via de radio en de T. V. Wiej zeet deur de bomen het bos neet mear.. Wie gooit
vulle lectuur ongeleazen in de old
papierbak. Wie bunt zo drok met
zovulle zaken en dinge dat ze ons
maor moeilijk argens warm veur
kriegt. No wil onze gemeente
Brockhorst weten wat wiej denkt
van de gemeente pagina’s in Contact? Of wiej een lieste wilt invullen
met vraogen? Dat deden ze al eerder met vulle andere instellingen
in de politiek in de karken in de
sport enz. Een ieder wil graag weten.. ”wat vind ze van mien wark en

functie? Bevalt het onze volk? Zollen ze het ok anders willen en hebt
ze goeie suggesties.”? Ze zollen
graag willen dat wie elke wekke
met volle andacht alle goeie dingen
van onze gemeente waardeert. Alle
nieuws en informatie van belang
veur onze bewoners van ons
Bronckhorst, goed tot ons laot
deurdringen.. Waardering en bewondering. Wanneer onze volk
Contact goed least dan kunt ze later neet zeggen dat ze d’r niks afwisten. Bouwvergunning biej de
buurman ‘wat zol Gerrad van plan
wezzen?’ Drankvergunning veur de
Baakse Boys … wat denkt de cafe’s
daor van? Den dikken beuke kappen in Zelhem op de Markt.. (Is den
boom ondertussen nog neet ondersteboaven gewaaid? Net as in Zelhem op nog meer plaatsen. Dan
hoeft ze gin vergunning, ze kunt
mooi an ’t herplanten kommen.)
Dat gemeentenieuws, dat wordt te
oppervlakkig. al koppensnellend
an taofel geleazen. En dan nog allenig onze mensen van 50 + en older.
Nargens anders kump dat zo duudelijk veur ’t voetlicht as in Contact.
Huus an huus bezorgt ze de krante
gratis veur onze hele bevolking van
Bronckhorst..
De Baron van Bronckhorst

Volksdansgroep voor ouderen
Met ingang van woensdag 7 januari dansen zij wekelijks van 9.00 tot
10.30 uur in de sporthal "'t Jebbink".

Het programma bestaat uit internationale volksdansen. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. Je hoeft nog niet te
kunnen dansen, er is deskundige be-

Super Berkelduikers

geleiding aanwezig. Kom geheel vrijblijvend een keer kijken of meedansen. Voor meer informatie: mevrouw
Berentsen, tel. 552979

Staand v.l.n.r.: Merel Wilgenhof, Anne-Carlijn Bakker en Daan Nijland. Zittend v.l.n.r.:
Bernice Jager en Carmen Seesing.

Zaterdag- en zondagmiddag werden in Nijkerk de Gelderse B-kampioenschappen verzwommen. Hieraan kon worden deelgenomen door zwemmers welke in voorgaande wedstrijden hadden voldaan aan de gestelde
limieten. Onder de 41 verenigingen uit de gehele provincie Gelderland,
ook de Berkelduikers uit Lochem, met maar liefst 19 zwemmers stonden
zij 32 maal aan de start.
Op zaterdag werden 17 starts gemaakt
waarvan er maar liefst 14 eindigden
met een dik persoonlijk record (PR), 5
medailles gingen er die dag mee naar
Lochem (zie foto), een SUPER prestatie.
Ook op zondags werd er fantastisch
gezwommen met als gevolg weer veel
pr's maar helaas net geen medailles.
De behaalde prijzen, persoonlijke record en goede tijden zorgden bij de
Berkelduikers voor een zeer tevreden
gevoel.

De volledige uitslag zal worden geplaatst op www.berkelduikers.nl
Uitslag Gelders B Kampioenschappen:
1e plaatsen waren er voor:
Anne-Carlijn Bakker: 100m. rugslag
Carmen Seesing
100m. rugslag
Daan Nijland
100m. rugslag
3e plaatsen waren er voor:
Bernice Jager
100m. schoolslag
Bernice Jager
50m. vlinderslag
Merel Wilgenhof
100m. rugslag

De sterrenhemel in februari

Dames brandweer Vorden
vol zelfvertrouwen op weg

Deepsky: de heldere ster Sirius
De helderste ster aan de nachtelijke
hemel. De schijnbare magnitude is
negatief: -1,46. Het is ook een van de
meest nabije sterren: de afstand bedraagt 8,6 lichtjaar. Dat betekent
dat we het schijnsel van Sirius zien,
zoals dat er 8,6 jaar geleden is vertrokken. In 1834 merkte Friedrich
Bessel op dat Sirius geen rechte
baan aan de hemel beschrijft maar
een golflijn. Hij nam terecht aan
dat Sirius een onzichtbare begeleider bezit. Beide sterren wentelen
om elkaar heen, waardoor de baan
van de heldere ster slingert. Sirius
staat in het zuiden, links onder het
mooie winter sterrenbeeld Orion.
Dit prachtige en gemakkelijk te herkennen sterrenbeeld bevindt zich in
de melkweg ten zuiden van de Tweelingen. In onze streken is dit wintersterrenbeeld in het zuiden te vinden
in de avonduren van februari. Vanwege de vorm werd dit sterrenbeeld bij
vele volken geassocieerd met een
machtige krijger.
De grote Orion nevel, onder de sabel
van de krijger, is een gebied waar nu
nieuwe sterren ontstaan.
De eerste beschrijving met een schets
van de nevel werd in 1656 gepubliceerd door de beroemde Nederlander
Cristiaan Huygens.

Op dinsdag 16 en 23 januari jl. waren de dames van de knutselclub binnen
brandweer Vorden uitgenodigd door Autobedrijf Groot Jebbink in Vorden
voor een cursus pech onderweg. De cursus werd gegeven door Jan Groot
Jebbink en zijn twee brandweer collega's Mike Bouwmeister en Robert
Dijkman.

en lampjes vernieuwen. Tijdens de
cursus kwam heel duidelijk naar voren dat het instructieboekje een van
de belangrijkste zaken is om bij je te
hebben.

De cursus was opgesplitst in een theoretisch gedeelte voor de pauze, waarin
wat werd verteld over de werking van

Na een gezellige afsluiting gingen de
dames met een stuk meer zelfvertrouwen en een heus diploma naar huis.

de auto. Na de pauze gingen de dames
gehesen in echte Chevrolet overalls
aan de slag met o.a. banden wisselen

De Orionnevel staat op een afstand
van de aarde van 1500 lichtjaar. In de
telescopen van de sterrenwacht een
prachtig schouwspel.

PLANETEN

Mercurius is de eerste helft van de
maand s'avonds in het zuidwesten
zichtbaar en gaat iets meer dan anderhalf uur na de zon onder. Venus, zeer
helder, schittert s'avonds in het westen en gaat meer dan twee uur na de
zon onder. Jupiter de grootste planeet
in ons zonnestelsel is in de ochtend te
vinden, vrij laag in het zuidoosten. De
prachtige planeet Saturnus met een
ringensysteem eromheen is de gehele
nacht te zien in het zuiden.
DE MAAN

Volle maan is het op 2 februari en eerste kwartier op 24 februari. Dat is op
een zaterdag en als de bewolking meewerkt is dat voor de meeste mensen
die voor het eerst door de telescopen
naar de maan kijken een openbaring.

METEOREN OF VALLENDE STERREN

In de maand februari zijn de Virginiden actief. Af en toe kan er een zeer
heldere meteoor verschijnen, schijnbaar afkomstig uit het sterrenbeeld
Maagd. Sommige zijn zeer helder, misschien wel helderder dan Venus. In februari is sterrenwacht Phoenix, Vordenseweg 6 te Lochem, voor iedere belangstellende geopend op zaterdagavondavond. Aanvang van het programma voor jong en oud, ca 20 u en
duurt tot ca 22.30 u. De telescopen
worden zomogelijk, als de bewolking
meewerkt, op de sterrenhemel gericht. Voor groepen zijn andere dagen
mogelijk na afspraak. Inlichtingen,
tel. (0573) 25 49 40.
Zie ook: www.sterrenwachtphoenix.nl

"In vogel vlucht''
Lezing kunstgeschiedenis in Galerie Bibliotheek

Bridgen
UITSLAGEN VORDENSE
BRIDGECLUB
Maandag 22 januari:
Groep A:
1 Mw. den Ambtman / Thalen 65,10%
2 Mw. Warringa / Mw. Rossel 55,21%
3 Mw. / Dhr. Vruggink 52,08%
Groep B:
1 Mw. / Dhr. Meijerink 57,29%
1 Dhr. Wijers / Dhr. Thalen 57,29%
3 Mw. Wullink / Dhr. Wullink 54,17%

Groep C:
1 Mw. Stehman / Dhr. Gille 62,50%
2 Mw. de Bruin / ter Schegget 57,81%
3 Dhr. den Ambtman / Dhr. Kip 56,25%
Woensdag 24 januari:
Groep A:
1 Mw. van Gastel / Hendriks 60,52%
2 Mw. Thalen / Dhr. Thalen 59,79%
3 Mw. Hoftijzer / Mw. Vruggink 59,38%
Groep B:
1 Mw. / Dhr. den Ambtman 68,02%
2 Mw. Smit / Dhr. Groot Bramel 65,21%
3 Dhr. Drijver / Mw. v.d. Staak 58,33%

Postduivenvereniging

Afgelopen weekeinde werden de kampioenen van P V Vorden gehuldigd.
2006 was een heel goed verlopen jaar. Het seizoen begon wel wat later
door het vogelgriep virus.
Toch werden door ten minste 4 verschillende leden, meerdere teletext
vermeldingen veroverd. Dat wil zeggen, bij de eerste tien overwinnaars
van afd. 9 over duizenden duiven vermeld op tt 437. De avond werd geopend door voorzitter Jozef Meyer, die

tijdens de huldiging elk lid van zijn gewonnen categorie, passend in het zonnetje zette. Hierna werd aan een buffet
deelgenomen, gevolgd door een verloting. Daarna werd de avond afgesloten
en bedankte de voorzitter allen voor de
komst en wenste iedereen wel thuis.

KAMPIOENSCHAPPEN 2006
Vitesse
Onaangewezen
Aangewezen
1 H Eykelkamp
1 H Eykelkamp
2 M Tiemessen
2 E Bruinsma
3 C Bruinsma
3 M Tiemessen
4 A&A Winkels
4 C Bruinsma
5 T Berendsen
5 A&A Winkels
Midfond
Onaan gewezen
1 H Eykelkamp
2 A&A Winkels
3 M Tiemessen
4 T Berendsen
5 C Bruinsma

Aangewezen
1 H Eykelkamp
2 T Berendsen
3 A&A Winkels
4 M Tiemessen
5 C Bruinsma

Eendaagse Fond
Onaangewezen
1 J Meyer
2 H Eykelkamp
3 A&A Winkels
4 C Bruinsma
5 M Tiemessen

Aangewezen
1 J Meyer
2 H Eykelkamp
3 M Tiemessen
4 C Bruinsma
5 A&A Winkels

Overnachtfond
Onaangewezen
1 A&A Winkels
2 J Meyer
3 H Stokkink
4 F Hummelink
5 M Tiemessen

Aangewezen
1 A&A Winkels
2 J Meyer
3 M Tiemessen
4 M Schuerink
5 F Hummelink

Jonge duiven
Onaangewezen
1 H Eykelkamp
2 M Tiemessen
3 A&A Winkels
4 D J Gotink
5 Wieneke Winkels

Aangewezen
1 H Eykelkamp
2 D J Gotink
3 W. Winkels
4 C Bruinsma
5 A&A Winkels

Natour
Onaangewezen
1 C Bruinsma
2 A&A Winkels
3 H Eykelkamp
4 T Berendsen
5 M Tiemessen

Aangewezen
1 M Tiemessen
2 A&A Winkels
3 H Eykelkamp
4 C Bruinsma
5 D J Gotink

Generaal
1 A&A Winkels
2 H Eykelkamp
3 M Tiemessen
4 C Bruinsma
5 T Berendsen

1 H Eykelkamp
2 A&A Winkels
3 M Tiemessen
4 C Bruinsma
5 J Meyer

Superkampioen 2006
H Eykelkamp

Met tentoonstelling hedendaagse
beeldende kunst "Op reis met Jozef
Kemperman" als inspiratiebron.
De expositie van beeldhouwer Jozef Kemperman in Galerie Bibliotheek Vorden blijft wegens succes
nog te bezoeken tot 17 maart a.s.
tijdens de openingstijden van de
bibliotheek ………… én op 11 maart
a.s. van 14.00 - 17.00 uur tijdens
KunstZondagVorden. Bovendien
vindt er op vrijdag 16 februari a.s.
een bijzondere lezing kunstgeschiedenis plaats in Bibliotheek
Vorden, getiteld "In Vogel Vlucht".
Het werk van Kemperman speelt
in deze lezing een bijzondere rol.
Begin december jl. werd in de galerieruimte van de bibliotheek Vorden de
derde expositie van dit seizoen geopend: "Op reis met Jozef Kemperman". Deze derde expositie toont driedimensionaal werk van beeldhouwer
Jozef Kemperman uit Gendringen en
is de derde in een reeks verrassende
exposities waar Will(emijn) Colenbrander zich dit seizoen op richt.
DE KUNSTENAAR EN ZIJN WERK
Jozef Kemperman studeerde van 1973
tot 1978 aan de AKI (tegenwoordig ArtEZ) te Enschede. In de eerste twee jaar
heeft hij naast plastische vormgeving
kennis gemaakt met schilderen, zeefdrukken, grafiek, fotografie en textiel.
Na deze twee jaar was hij ervan overtuigd dat hij beeldhouwer was. "Als ik
in het platte vlak werk voel ik het gemis rondom het werk te kunnen lopen; de werkelijke ruimte heb ik nodig niet de gesuggereerde."
In het werk van Jozef Kemperman zijn
zowel het esthetische element als het
ambachtelijke belangrijk, maar zijn
werk moet ook wat te vertellen hebben. Vaak zit er symboliek in of een
verhaal dat een beetje verborgen is. De
beschouwer moet er wel wat voor
doen om daar achter te komen, maar
het is nooit onbereikbaar. " Niet teveel
vertellen……………….
LEZING "IN VOGEL VLUCHT"
Graag nodigt de galeriecommissie u
vrijdag 16 februari a.s. om 20.00 uur
van harte uit voor het volgen van de

lezing kunstgeschiedenis "In Vogel
Vlucht". In deze lezing, die gegeven
wordt door Roelof Siegers, architect
en docent kunstgeschiedenis, wordt
het werk van Jozef Kemperman in
kunsthistorisch perspectief geplaatst,
bv. met werken van de Egyptenaren,
Brancusi en vele andere kunstenaars.
Tevens kunt u (nader)kennismaken en
in gesprek gaan met beeldhouwer Jozef Kemperman zelf. Laat u verrassen
door deze bijzondere lezing. Ook als u
geen lid bent van Bibliotheek West
Achterhoek afdeling Vorden bent u
van harte welkom. Er wordt een kleine
vergoeding gevraagd en reserveren
vóór 15 februari a.s. via Bibliotheek
Vorden (0575-551500) is gewenst.

GALERIE BIBLIOTHEEK VORDEN
De tentoonstellingen en lezingen van
Galerie Bibliotheek Vorden worden samengesteld door Will(emijn) Colenbrander (beeldend kunstenaar en adviseur kunst-en cultuureducatie). De galeriecommissie heeft de intentie met
deze tentoonstellingen en lezingen
een bijdrage te leveren aan een breed
kunst en cultuur aanbod voor Vorden
en directe omgeving. Met deze doelstelling sluit de commissie naadloos
aan bij een van de algemene doelstellingen van Bibliotheek West Achterhoek afdeling Vorden, te weten het
versterken van de ontmoetingsfunctie
van de bibliotheek.

Henk Hellegers van HT Rally Raid

Uitvoering toneelgroep

De afgelopen jaren was Henk Hellegers tijdens de Dakar- race teammanager van ‘Fast & Speed Rally Raid’ en stuurde hij een aantal rijders op de
buggies aan. Zo onder meer Thierry Magnaldi, de Fransman die een aantal keren hoog in het klassement is geëindigd. Als teammanager bestuurde Henk zelf de truck Ginaf 6x6, het rijdend magazijn. Uitgangspunt voor
hem was om reclame te maken voor Fast & Speed Rally Raid. In de jongste
uitgave van de Dakar- rally die vorige week eindigde, gooide Henk het over
een andere boeg. Hij richtte op persoonlijke titel ‘HT Rally Raid’ op, een
professionele organisatie die door deelnemers aan de rally kan worden
ingehuurd. In dit geval coureurs die op de motor de rally willen rijden.

Op het toneel van het Ludgerusgebouw in Vierakker wordt momenteel druk getimmerd en geschilderd. Dit alles in verband met de
jaarlijkse toneeluitvoering.

Men kan dan bij HT Rally Raid een motor (Honda CRF-450 X) en de service
onderweg inhuren. Richting toekomst
wil directeur Henk Hellegers het liefst
dat er van het ‘totaalpakket‘ (motor en
service inhuren) gebruik wordt gemaakt. De Vordenaar toonde zich na
afloop van deze rally zeer tevreden.
Henk: ‘We hadden een grote groep, in
totaal elf coureurs, een flink aantal
monteurs en chauffeurs die de vrachtwagens en begeleidende jeeps bestuurden. (Alles bij elkaar 35 personen). Het heeft geheel aan mijn verwachtingen voldaan. Sterker nog, het
gehele team is boven zich zelf uitgestegen. De saamhorigheid was zeer
groot. Moet je eens voorstellen, zo zijn
er bijvoorbeeld na afloop van een etappe een zestal monteurs bezig met het
sleutelen aan de motoren. Zes personen en vijf nationaliteiten! Er werd
met ‘hand- en armgebaren’ met elkaar
gesproken. De één begreep precies wat
de ander bedoelde. Aan mij was de
taak om alles te coördineren.
De dag voordat de karavaan uit Lissabon vertrekt, is voor mij altijd de moeilijkste, dan vindt de keuring plaats.
Dan wordt alles tot in de precisie gecontroleerd. De vrachtwagens, de motoren, ik moet zorgen voor de betalingen, de visa’s , foto’s laten maken. De
service- vrachtwagen moet ingepakt

worden, in totaal wel duizenden onderdelen. Ik moet zeggen, iedereen
had van tevoren zijn huiswerk goed
gedaan. Toen op deze dag alles goed
werd bevonden, viel er een loodzware
last van mijn schouders. Over het sportieve element ben ik ook dik tevreden,
alleen ontzettend jammer dat mijn
‘paradepaardje’, de zeer sterk rijdende
Chileen Francisco Lopez (oud wereldkampioen) uitviel. Hij prijkte op dat
moment op de 4e plaats in het algemeen klassement toen het noodlot
toesloeg. Onderweg brak de kettinggeleider, onherstelbaar beschadigd. Dit
soort problemen heb ik nooit eerder
meegemaakt. Jammer dat het net tijdens een marathonetappe gebeurde,
die dag was er geen service toegestaan.
Je bent dan machteloos, niets aan te
doen, de rally gaat gewoon verder. Van
de elf coureurs zijn er uiteindelijk drie
uitgevallen. Prachtig dat de motorrijders met als monteur Gerben Vruggink en Peter Bergsma de finish in Dakar hebben gehaald. Natuurlijk ben ik
hartstikke blij met de prestatie van
Henk Knuiman die in het eindklassement als elfde is geëindigd. Deze resultaten bieden voor HT Rally Raid perspectief voor de toekomst. We hebben
op positieve wijze flink aan de weg
getimmerd’, zo zegt een tevreden directeur Henk Hellegers. De Vordenaar

was tevens goed te spreken over de
aandacht die de organisatie van de rally aan het aspect ‘veiligheid’ gaf’. Zo
bedraagt de maximum snelheid 90 kilometer per uur. Kom je door dorpen
dan is de maximale snelheid 30 kilometer per uur. Wordt er 31 kilometer
of harder gereden dan volgt een forse
boete. Gebeurt het nog een keer, dan
wordt je uit de wedstrijd genomen. Natuurlijk blijft de Dakar-race gevaarlijk.
Ook dit jaar weer enkele zware ongelukken en zelfs twee doden. Op de
laatste dag overleed een coureur aan
een hartaanval. Er werd nog een reanimatie poging ondernomen, tevergeefs. Vervolgens werd er, in afwachting op transport, een deken over de
man heeft gelegd. De plaatselijke bevolking stapte vervolgens al lachend
en dansend over de man heen, want er
moest immers feest gevierd worden,
de karavaan kwam Dakar binnen rijden! En dan pas merk je het verschil
tussen de Afrikaanse en Europese cultuur’, zo zegt Henk Hellegers die een
enorme bewondering heeft voor de
motorrijders die de Dakar-rally uitrijden. Henk: ‘De motorcoureurs zijn geheel op zich zelf aangewezen, zij weten wat er allemaal bij komt kijken en
bovendien zijn ze fysiek voor twee
honderd procent in orde. Dat laatste
kun je van de coureurs in de auto’ s
niet altijd zeggen’! De Dakar-rally is
ten einde. Het ‘Achterhoekse kwartet’
binnen het team van ‘HT Rally Raid’ te
weten Henk Hellgers (directeur en
coördinator), Hans Polsvoort (chauffeur), Gerben Vruggink (monteur) en
Peter Bergsma (chauffeur) hebben de
klus geklaard. Wellicht kijken de mannen al weer reikhalzend uit naar de
volgende Dakar-editie, die over precies
elf maanden van start gaat!!

Op avontuur met de Keurslager!
Op 25 januari 2007 werd een klant
van Keurslagerij Vlogman in het
zonnetje gezet. Zij ontving een set
van 4 entreebewijzen voor Safaripark Beekse Bergen.
Nadat de klant, net als vele andere
consumenten, had gespaard voor een
pluchen leeuwtje genaamd Karel, het
kindericoon van de Keurslagers,
maakte zij kans op onder meer een set
van entreebewijzen tot het meest
avontuurlijke park van Nederland. Na
afloop van de spaaractie hebben alle

Keurslagers de spaarkaarten van hun
deelnemende klanten naar het hoofdkantoor opgestuurd. Daar heeft de
trekking plaatsgevonden. Mevrouw M.
Weulen Kranenbarg kwam als een van
de winnaars uit de bus. Op 27 januari
2007 ontving zij de prijs uit handen
van haar Keurslager.
Deze actie is georganiseerd door de jubilerende Keurslagerorganisatie. Bij
besteding van 10 euro ontving elke
klant een stempel. Een volle spaarkaart, oftewel 6 stempels, gaf recht op

Zilver voor Bart Kuitert

Van links naar rechts: Bart Kuitert (2e), Tim van Benthem (1e), Luuk Hagedoorn (3e).
Op zaterdag 27 januari werden op de Scheg te Deventer, de baankampioenschappen gehouden voor de jongste pupillen (C t/m E). In de categorie
jongens pupillen D heeft Bart Kuitert uit Vorden de 2e plaats gehaald.

het pluchen Kareltje. Vervolgens
maakten alle deelnemers kans op een
tweetal reizen naar Kenia en een groot
aantal weekend- en dagarrangementen naar de Beekse Bergen.

De pupil van de Lochemse IJsclub en
Schaatstrainingsgroep legde de basis
voor dit resultaat op de 300 m. Hij
snelde in een persoonlijk record naar
een tijd van 37.90. Bart moest in de
tussenstand alleen Tim van Benthem
uit Hengelo (O) voor laten gaan. Ook
op de 100 m werd Bart met een prima
tijd 2e. De 13.99 was voldoende voor
de 2e plek op het podium achter Tim.
Een andere pupil van de Lochemse IJsclub en Schaatstrainingsgroep, Sjoerd
Christiaans uit Zutphen werd in deze
categorie 8e.Hij reed ook twee persoonlijke records, op de 300 meter
47,43 en op de 100 meter 16,88. Sjoerd
is dit seizoen pas begonnen met
schaatsen dus dit was een prima prestatie. In de sterk bezette categorie heren pupillen C streden nog twee
schaatsers van de Lochemse IJsclub en
Schaatstrainingsgroep om de prijzen.
Huib Weeke uit Vorden had een prima
300 meter. Hij reed een prima persoonlijk record (38,56) en stond daarmee 8e in het tussenklassement. Tim
Hulshof uit Ruurlo, die ook dit jaar is
begonnen met schaatsen zette een
scherpe tijd neer op de 300 meter
(38,98) en werd daarmee voorlopig
11e. Hierna volgde voor hen nog een
500 meter. Ook nu reden beide jongens een persoonlijk record. Huib reed
1.04,38 en bleef 8e in het eindklassement. Tim reed 1.13, 83 en werd uiteindelijk 14e. Het volgend weekend
zullen de baankampioenschappen
voor de oudste pupillen worden verreden. In februari zijn de diverse baankampioenschappen voor de junioren
en senioren.

Dit keer is gekozen voor het stuk ‘As de
haane kreit’, geschreven door A. Henrichs.
Het stuk speelt zich af voor de boerderij van de familie Renting. Het is een
stralende zomerdag, 's morgens vroeg
is er veel commotie over een inbraak
bij de buren. Als in de loop van de dag

de politie ten tonele verschijnt volgt
de ene verwikkeling op de andere. Er
zijn meerdere verdachten maar niemand wil vertellen waar hij of zij de
afgelopen nacht op het tijdstip van de
inbraak verbleef.
WIE DE INBRAAK HEEFT GEPLEEGD?

Het wordt het publiek allemaal duidelijk tijdens de uitvoeringen op vrijdag
2, vrijdag 9 en zaterdag 10 februari.
Kaarten voor deze toneelavond zijn
vanaf heden te koop bij bakkerij Besselink, bij het Ludgerus gebouw en op de
datum van uitvoering, aan de zaal.

'Je leeft drie weken in een roes'

Eerste Dakar race
Gerben Vruggink
‘Het is een geweldige ervaring om
een Dakar race mee te maken. Toch
heb ik absoluut geen behoefte om
zelf op een motor deze rally te rijden’, zo sprak Gerben Vruggink die
deze editie van ‘Parijs-Dakar’ als
monteur in het ‘HT Rally Raid’
team heeft meegemaakt. Op het
moment dat wij Gerben Vruggink
spraken had hij er net een nachtrust van 12 uur opzitten. ‘Daar was
ik hard aan toe, nu pas voel ik dat
ik toch wel vermoeid ben geraakt.
Nog een paar dagen wat rustig aandoen en dan weer aan het werk’, zo
sprak hij. De thans 35-jarige Vordenaar heeft ‘Parijs-Dakar’ altijd gevolgd en er ooit over gedroomd om
deze rally een keer mee te maken
en dan eigenlijk het liefst op een
motor. Nu hij er als monteur bij betrokken is geweest hoeft dus dat
‘zelf rijden’ niet meer zo nodig. Dat
laat hij liever aan anderen over!
Het ‘motorwereldje’ heeft hem overigens altijd wel getrokken. Op 14-jarige
leeftijd reed Gerben al op een crossmotor. In 1988 werd hij regionaal
kampioen in de klasse 250 CC junioren. Begin negentiger jaren reed hij
mee bij de 500 CC Inters en klasseerde
hij zich veelal in de middenmoot. Samen met bakkenist Evert Jan de Jonge
werd hij in 1996 bij de junioren kampioen van Nederland.
In 1999 begon Gerben met het rijden
van enduro- wedstrijden. Een tak van
de motorsport dat hem op het lijf was
geschreven gezien het behaalde kampioenschap van Nederland in 2000 bij
de Inters C- klasse (boven 250 CC tweetact en boven 450 CC viertact). De afgelopen jaren reed Gerben veelal voor de
‘lol’ nog wat enduro-wedstrijden en
crosswedstrijden op het eigen thuiscircuit in het buurtschap Delden.
En dan toch ineens de Dakar-rally. Gerben: ‘Ik had al eens bij Henk Hellegers
aangegeven dat mocht zich de gelegenheid voordoen ik dit avontuur wel
eens mee wilde maken. In april vertelde Henk mij dat hij plannen had om
met een eigen team (motoren) aan de
rally wilde meedoen.
Op gegeven moment werden de plannen concreter en werd ik gevraagd om
mee te willen denken en mee te willen
werken met het bouwen van een service-vrachtwagen. Een geweldige uitdaging.
Deze vrachtwagen een Ginaf is compleet uitgerust met onderdelen. Aan
weerszijden van de wagen kunnen tegelijkertijd 4 motoren worden geprepareerd. De zijkanten zijn voorzien
van luifels, zodat de monteurs niet in
de felle zon behoeven te sleutelen. In
de service-vrachtwagen is ook een
douche aangebracht, zodat de coureurs zich na afloop van een etappe,
heerlijk kunnen douchen.
Ik heb er ongeveer 350 uren aangewerkt, zelfs nog tot één dag voor het
vertrek naar Lisssabon (de start van de
Dakar-race, red). Wel hadden we in oktober tijdens een zesdaagse rally in
Marokko al eens proef gedraaid met

de wagen’, zo zegt Gerben Vruggink.
Toen hij nog druk doende was met het
bouwen van deze service-vrachtwagen
werd Gerben benaderd door Evert
Kroon, Thomas Dubois en Teus Visser,
drie coureurs die aan deze Dakar-race
mee zouden doen. Zij vroegen Gerben
of hij tijdens deze rally, samen met Peter Bergsma uit Hummelo, als monteur voor hen zou willen werken. Dat
leek Gerben wel, vervolgens was hij diverse dagen in Nieuwegein te vinden
om samen met Teus Visser de motor
voor deze coureur op te bouwen.

Gerben: ‘Voor de Dakar-race zelf hadden de coureurs de service van ‘HT
Rally Raid’ van Henk Hellegers ingehuurd. Dat betekende in de praktijk
dat Peter en ik elke dag na afloop van
een etappe de motoren onder onze
hoede kregen. Vaak tot 's avonds laat
sleutelen. Voor ons als monteurs de
mazzel dat we overdag de gelegenheid
hadden om een paar uur in de vrachtwagen te slapen.

De missie van Peter en mij was natuurlijk dat ‘onze’ drie coureurs mechanisch gezien onderweg geen problemen met de motoren zouden krijgen.
Het heeft ons een enorme kick gegeven dat Evert, Tomas en Teus de rally
hebben uitgereden. Een prachtige
prestatie wanneer je bedenkt dat
ruim 40 procent van de gestarte coureurs de finish niet hebben gehaald.

We hebben één keer gigantisch in de
knijp gezeten toen er een bericht binnen dwarrelde met de mededeling dat
de drie Nederlanders waren uitgevallen. Ik heb er de gehele nacht niet van
geslapen.

‘Och zei Henk Hellegers toen, daar
moet je niets op uitdoen, gewoon gaan
slapen. Tijdens de rally hoor je heel
vaak van allerlei berichten die achteraf niet blijken te kloppen’. Henk had
gelijk, niets aan de hand ‘vals alarm’.

Ook wij hebben in de vrachtauto
10.000 kilometer afgelegd. Zo rij je
uren door de woestijn zonder enig teken van leven en dan plotsklaps zie je
daar iemand op een grote steen zitten.
De man steekt ter begroeting zijn
hand op. We vervolgden onze weg en
wederom een paar uren rijden zonder
iemand te zien.

Toen vroeg ik mij wel af hoe is het toch
in vredesnaam mogelijk dat daar zo
maar iemand in ‘the middle of no ware’ op een steen zat! En dan het rijden
door de dorpen, overal langs de weg
zwaaiende en dansende mensen, heel
apart allemaal. Een hele belevenis om
mee te maken en zeker als monteur
voor herhaling vatbaar’, zo zegt Gerben Vruggink.
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Iedere donderdagmorgen aan de Ruurloseweg in Groenlo en vrijdag op de markt in Vorden.
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Al onze producten komen uit eigen
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naaimachinespecialist

Gemeente Bronckhorst,

VERHUISBERICHT
Pedicurepraktijk Ria Pasman-Huijskes
Vanaf 29 januari is mijn pedicurepraktijk verhuisd
van de Dorpsstraat 9 naar de Raadhuisstraat 6.
Dit is bij het Dorpscentrum naast het Stampertje.
Behandeling volgens afspraak.
Ook eventuele behandeling bij u thuis mogelijk.
Lid Provoet. Ook Diabetische Voet.
Ria Pasman-Huijskes
Brinkerhof 90, 7251 WP Vorden
Tel. (0575) 55 34 15

TE KOOP
• coniferen
• buxus
• beuken
• etc
alles voor haagof erfafscheidingen
100% garantie
veur weinig
Kwekerij de Hedera
Strodijk 4, Vorden

Tel. 0575 - 55 32 83
of 06 - 51 10 69 55

de toekomstige Parel
van de Achterhoek.

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Roosenstein Quality Wear

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
sinds 1908

Al bijna 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

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst 1
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Telefoon (0575) 57 16 60

Na een maandenlange verbouwing

Wok Maxis geopend

Chocolademelkconcert
Sursum Corda
Aanstaande vrijdag 2 februari zal
chr. muziekvereniging Sursum
Corda weer haar traditionele chocolademelkconcert geven. Dit concert wordt verzorgd door de leerlingen, welke individueel of in
groepjes, laten horen/zien wat men
al geleerd heeft.
Omdat de meeste leerlingen nog niet
aan concerten/uitvoeringen deel nemen, is het voor hen een mooie oefening om voor publiek te spelen. Spannend is het ook, want meestal zitten
er veel familieleden, vriendjes, vrien-

dinnetjes in de zaal. Het beloofd een
afwisselend programma te worden,
waarin naast bijna alle instrumenten
waarop gelest kan worden, ook de onlangs gestarte nieuwe groep minirettes zullen optreden.

Op deze avond is iedereen van harte
welkom. Bent u gelnteresseerd of hebt
u kinderen welke belangstelling hebben voor muziek of majorette, kom gerust kijken. Voor informatie over muzieklessen zijn mensen aanwezig.
Tot ziens op 2 februari. Kijk voor verdere informatie in de "Contactjes".

Publiekswandeltocht
Het IVN NMA (Noord - Midden Achterhoek organiseert op zondag 11
februari een publiekswandeltocht
op de landgoederen Den Bramel en
't Enzerinck (Vorden). De start is
om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de oprijlaan van 't Enzerinck aan de Almensewweg. Het
thema van deze wandeling zal zijn
"Bomen en voorjaarsknoppen."

Loco burgemeester Schriks, bedrijfsleider de heer Hu en de secretaris van de Chinese ambassade de heer Sun bij de officiele opening.
Afgelopen vrijdag was het dan zover, restaurant de Boggelaar is niet meer.
In plaats daarvan is er nu een compleet nieuw restaurant geopend:
“Wok Maxis”.
Eenmaal binnen in het restaurant
wordt je compleet verrast, er is niets
meer wat aan het oude herinnert. Je
ziet nu een restaurant met een hele
prettige sfeer, alles is nieuw en ademt
een oosterse sfeer uit. De buffetten kij-

eten. Voor de opening waren er vele
genodigden aanwezig om als eersten
langs de buffetten te lopen en te genieten van de vele verse gerechten die op
de speciale manier werden bereid. Dat
is gelijk wat Wok Maxis anders maakt,

den de gerechten bereid op de bakplaat. Dit alles gebeurd door een van
de chefs die de vlammen op spectaculaire wijze omhoog laten schieten. De
officiële opening werd verricht door
wethouder en loco-burgemeester mevrouw Schriks en de secretaris van de
Chinese ambassade de heer Sun. Zij
mochten gezamenlijk het lint voor de
ingang door knippen.

"T ENZERINCK
Dit landgoed bestaat voor de helft uit
parkbos, afgewisseld met landbouwgrond waarop biologische landbouw
wordt bedreven. U kunt waarnemen
hoe in de voor ons liggende zomer in
het voedselarme grasland onder andere zilverschoon, margriet en scherpe
boterbloem groeien. Het parkbos
heeft een rijke ondergroei. U kunt er
dan ook bospaardenstaart, dalkruid
en kleine maagdenpalm aantreffen.
Het seizoen winter speelt nu nog de
hoofdrol, maar de (zeer) ervaren gidsen zullen u wijzen op alles wat er nog
komen gaat. Alles is er al op voorbereid opdat het zomer gaat worden.
GROOTVADERS HUISJE
In de buurt van het huis 't Enzerinck,
(dat niet toegankelijk is voor publiek),
staan bijzondere bomen zoals tulpenboom en paardenkastanje.
Op het landgoed bevindt zich ook
Grootvadershuisje: een huisje dat de
eigenaar in 1920 voor zijn kleinkinderen bouwde,om er te spelen. Dit huisje is onlangs door Natuurmonumenten gerestaureerd.

DEN BRAMEL
Vanuit de met 140 jaar oude zomereiken beplante oprijlaan van Kasteel
Den Bramel, , kijken we uit op de bosrand met twee schitterende bruine
beuken. Zij stammen waarschijnlijk
uit de late 18e eeuw.

Deze machtige Bruine beuk is een favoriet van vele wandelaars. Met een
stamomtrek van 738 cm (onder de
knobbels) behoort zij tot de dikste beuken van Nederland.

De kroon is majestueus, 35 meter
breed en vol kronkelend uitwaaierende takken: onweerstaanbaar voor gevorderde boomklimmers.

Met "Gerdien" aan haar zijde wordt de
enorme omvang van de Bramelse
beuk nog duidelijker. Volgens de lijst
van de Bomenstichting is zij rond
1820-30 geplant.

Bruine beuken, ook wel bloedbeuken
genaamd, zijn ontstaan als een natuurlijke mutatie van de groene beuk.

Ze zijn al sinds de middeleeuwen bekend , sinds 1680 in verschillende varianten in cultuur gekomen en zeer veel
aangeplant in parken en landgoederen.

Op Den Bramel staan nog meerdere
andere interessante bomen. Helaas
zijn enkele van hen recent omgewaaid
dan wel omgehakt omdat ze door aftakeling een gevaar vormden voor wandelaars. Deze Oosterse plataan staat
gelukkig nog overeind.

Jip Jeeninga krijgt boeket
van de maand van de PCOB
Gezellige drukte bij de buffettten.

ken je uitnodigend aan en je blik
dwaalt al af naar de plek waar de chefs
klaar staan om voor jou het eten te bereiden. Wok Maxis is een voor deze regio compleet nieuwe formule, in het
restaurant bevindt zich een grote keuze uit de Oosterse keuken welke op diverse manieren bereid kan worden.
Een originele manier van Aziatisch

naast de “kant en klare” gerechten
worden er op twee verschillende manieren gerechten bereid terwijl de gasten naar de bereiding staan te kijken.
Zo is er het Wokken: de gerechten worden, na eerst in de bouillon gedompeld te zijn, in een wok met een saus
naar keus bereid. De andere manier
van bereiden is Teppan Yaki. Daar wor-

Flash uitslagen
Het mixedteam en het jeugdteam hebben de afgelopen week gespeeld.

MIXED TEAM
Het mixed-team speelde een thuiswedstrijd tegen Rianto uit Zutphen. Peter
van Dijk wist zijn enkelspel te winnen.
Robert Kater verloor net met 21-16 en
21-19. Gelukkig wisten Joyce Teeuwen
en Marian te Riele hun damesenkel te
winnen zodat het na de enkelpartijen
3-1 voor Flash stond. Bij de dubbelspelen wist Rianto het herendubbel in
drie spannende sets te winnen. Het da-

mesdubbel ging echter naar Flash.
Flash hoefde dus maar één van de
mixedpartijen te winnen om de hele
wedstrijd te winnen. Dat lukte. Peter
en Joyce wonnen hun mixed.
Flash - Rianto 5-3.
JEUGDTEAM
Het jeugdteam kwam zaterdag in actie tegen het jongensteam van Babo.
Dat team staat ongeslagen bovenaan.

Toch zijn er zaken die ongewijzigd
zijn gebleven, de kegelbanen zijn nog
in tact en bieden de perfecte gelegenheid voor een avondje uit.
Ook leent de ruimte zich prima voor
een meer besloten feest. Kortom alle
reden om zelf eens kennis te gaan maken met Wok Maxis.

Het werd dan ook een moeilijke wedstrijd. De wedstrijd begon zeer spannend. Erik van Hoffen speelde een
drie-setter. Na de eerste set verloren te
hebben kwam hij sterk terug en won
de tweede set.
Helaas ging de derde set net verloren.
Carlos Waenink had geen kans tegen
zijn tegenstander. Ilse van Dijk wist
door goed spel wel het enkelspel te
winnen. Ook Femke Nab kon niets uitrichten tegen haar Borculose tegenstander. Daarna werden ondanks een
goede inzet ook de dubbel-/mixedspelen verloren.
Flash - Babo 1-7.

Tijdens de drukbezochte Jaarvergadering van de PCOB afdeling Vorden ontving Jip Jeeninga het boeket van de maand van de landelijke
PCOB. De heer Jeeninga heeft ruim
8 jaar in het bestuur van de Vordense afdeling gezeten, voornamelijk
als penningmeester.
Maar hij geldt vooral als de ruggesteun
van de Vordense afdeling in moeilijke
tijden; hij heeft toen samen met Tini
Ridderhof de afdeling gerund.
Nu de heer Jeeninga bijna de leeftijd
van de zeer sterken heeft bereikt en de
afdeling er duidelijk beter voorstaat
dan ongeveer 6 jaar geleden, achtte hij
de tijd gekomen als bestuurslid te bedanken. Hij wordt als penningmeester
opgevolgd door Gerrit Brummelman.
Voorzitter Johan Bobbink had een a-bc samengesteld over al zijn activiteiten
voor onze PCOB-afdeling. Nadat hem
het boeket van de maand was overhandigd door mevrouw D. Luppen,
kreeg hij ook een cadeaubon aangeboden. Mevrouw G. Heijenk kreeg eveneens een boeket bloemen aangeboden
in verband net het afscheid van bestuurslid Jan Heijenk. Het nieuwe bestuurslid Fred Midden uit Hengelo

werd aan de vergadering voorgesteld.
Voorzitter Bobbink meldde in zijn
jaarverslag een groei van 138 naar 155
leden op 31 december 2006. Voor deze
afdeling een goed resultaat.

Aangezien de PCOB-afdeling in Vorden de enig is in deze regio, komen er
steeds meer leden van buiten Vorden,
nl.uit Hengelo en Lochem. Het Jaarverslag van de penningmeester sloot met
een batig saldo. De contributie werd
met € 0,50 verhoogd voor een echtpaar en voor een individueel lid; deze
gat nu € 40, - bedragen voor en echtpaar en € 26,50 voor een individueel
lid.

Na de pauze vertoonde Jaap van der
Broek dia's van oud-Vorden, waarbij
met 2 apparaten tegelijkertijd beelden
werden vertoond van Vorden en Wichmond/Vierakker van vroeger en nu.
Dit viel bij de aanwezigen zeer in de
smaak.

Daarna volgde een aperitief en de bekende en goedgevulde koffietafel van
de familie Bosch van het Dorpscentrum. Ruim 50 personen namen hieraan deel. Al met al was het een geslaagde eerste middag in het nieuwe
jaar.

Thijs van Amerongen
zwaar teleurgesteld over de W.K.
‘De vorm van de dag’, een uitdrukking die veel sporters bekend in de oren
zal klinken. De ene keer lukt alles, een week later is het niks, dus ‘ over en
sluiten maar’! Bij het schaatsen zijn Marianne Timmer en Erben Wennemars daar prachtige voorbeelden van. Tijdens een tweedaags toernooi op
de zaterdag zwaar tegenvallende resultaten en een dag later op zondag,
schaatsen ze de ‘sterren van de hemel’ en wordt op zo’n dag als ‘toetje’ ook
nog een wereldrecord gereden. Dat noemen ze dan ‘de vorm van de dag’
hebben. Ook zo’n mooi voorbeeld: Klaas Jan Huntelaar. In drie weken niet
scoren en dan bijvoorbeeld in een wedstrijd tegen Feyenoord er ineens
drie ‘in het mandje’ leggen. Hoe dat is te verklaren? Wel Klaas Jan stak tegen Feyenoord in ‘de vorm van de dag’!

Afgelopen zaterdag werd in het Belgische Hooglede het wereldkampioenschap veldrijden voor de ‘beloften’ gereden. Een wedstrijd die live op de Belgische TV werd uitgezonden. In Vorden en omgeving en met name bij de
leden van RTV Vierakker- Wichmond
werd deze wedstrijd met grote interesse gadegeslagen. Immers Vordenaar
Thijs van Amerongen was ook van de
partij. Vlak voor de strijd begon kwamen in de TV studio een aantal experts aan het woord. De vraag was wie
er wereldkampioen zou worden, de
Belg Niels Albert, de Tsjech Zdenek
Stybar of de Nederlander Lars Boom.
Wel de experts waren het er unaniem
over eens dat Lars Boom toch wel een
grote kanshebber op de titel zou zijn,
maar dat hun eigen Niels, gezien het
thuisvoordeel wel de meeste kans had
om wereldkampioen te worden.
Wel de wedstrijd begon en na een halve ronde was het eigenlijk al zonneklaar dat de titel naar Nederland zou
gaan. Lars Boom reed van kop-af weg
en bleef dit tot aan de finish volhouden. Ruim de helft van de gestarte
coureurs werden door de man uit Vlijmen gedubbeld. Het werd de Belgische favoriet Niels Albert , die uiteindelijk op 1,5 minuut achterstand werd
gereden, niet alleen ‘geel en groen’
voor de ogen, maar ook ‘oranje’. Dat
was namelijk wat Niels Albert de gehele wedstrijd zag, in de verte de in een
Oranjepak gestoken Lars Boom. In de

studio werd nadien nog even door de
‘experts’ nagepraat. Conclusie van de
heren: Lars Boom had deze zaterdag
‘de vorm van de dag’!
Thijs van Amerongen stak de laatste
weken ook in een goede vorm, prima
resultaten tijdens wereldbeker wedstrijden. Winnaar van de ‘eigen’ kasteelcross in Vorden en als klap op de
vuurpijl begin januari kampioen van
Nederland bij de ‘Beloften’. Thijs, gesteund door familie en een flink aantal supporters vertrok afgelopen week
met een goed gevoel naar België om
zich ter plekke op de WK voor te bereiden. Thijs: ‘Ik heb het parcours verkend, wel zwaar, maar goed te doen en
bovendien voelde ik mij goed. De start
op zich was ook prima alleen wat problemen toen er na een paar honderd
meter een aantal renners voor mij vielen en dat betekende natuurlijk een
lichte achterstand.
En toen ineens na de eerste ronde gebeurde het, mijn benen wilden niet
meer, ik was bijna niet meer vooruit te
branden. Gewoon onbegrijpelijk,
maar het gebeurde wel’, zo sprak een
heftig balende Thijs van Amerongen
na afloop. De Vordenaar finishte zo
ronde de 20e plek, ver beneden zijn
kunnen. Dit zijn dan de mysterieuze
krachten in de sport. De ‘geest’ wil wel
maar het lichaam (in het geval van
Thijs de benen) wilden niet meer!
Thijs: ‘Op dit moment ben ik nog

DASH DAMES 1
Dames 1 wint familiestrijd in Vorden
Afgelopen zaterdag speelden de dames van Dash dames 2 en Dash dames
1 tegen elkaar. Gezien de vele familiebanden tussen beide teams (moeders
en vader speelden tegen dochters),
was dit een zeer speciale wedstrijd.
Bij dames 2 maakte naar lange tijd
Wilma Wolters haar rentree, terwijl
dames 1 het moest stellen zonder Ilse
en Annelies Limpers.

zwaar teleurgesteld. De komende weken staan er nog twee crossen op het
programma. Ik weet nog niet of ik die
wel ga rijden. Het kan best zo zijn dat
wat dit seizoen betreft, ik er mee stop
en dat ik mij rustig ga voorbereiden
op het komend wegseizoen’, zo sprak
Thijs.
In de praktijk zal het zo’n vaart niet lopen. Sportman Thijs van Amerongen
zit zodanig in elkaar dat hij deze teleurstelling over een paar dagen wel
weer heeft verwerkt en dat hij in genoemde twee wedstrijden revanche
wil nemen. En als dan plotsklaps de
‘vorm van de dag’ weer aanwezig is komen de successen vanzelf en zullen de
‘Beloften’ er in Nederland snel achter
komen dat een Thijs in goede doen,
een coureur is waar men altijd rekening mee zal moeten houden. Lars
Boom kloppen wordt een ander verhaal. ‘Die kwam afgelopen zaterdag
van een andere planeet’, zo zeiden de
commentatoren in België. Trouwens
Thijs van Amerongen zal de komende
jaren waarschijnlijk niet meer in een
race tegen Lars Boom uitkomen. Lars
gaat zijn geluk bij de ‘Elite’ renners beproeven, terwijl Thijs van Amerongen,
gezien zijn leeftijd nog twee jaren bij
de ‘Beloftes’ zal rijden. Twee seizoenen die voor Thijs nog tot mooie dingen kunnen leiden en waarbij de Vordense topsporter ongetwijfeld nog wel
eens zal zeggen: ‘vandaag had ik de
vorm van de dag’!!

Kerkelijke onderscheiding voor J. Oudsen
Veel inwoners van Vorden en wijde
omgeving kennen Joop als een buitengewoon deskundig en betrokken manueel-fysiotherapeut.
Daarnaast heeft hij zich bijzonder ingezet als vrijwilliger voor de R.K. Parochie Vorden-Kranenburg. De parochianen hebben veel waardering voor de
vele kerkelijke activiteiten van Joop.
Vice-voorzitter van het Parochiebestuur, de heer J. Harmsen, memoreerde dat de parochie "aan elkaar hangt
van vrijwilligers".
Terecht gaf hij aan dat eigenlijk alle
ruim 200 (!) vrijwilligers zouden moeten worden gedecoreerd. Maar één
van hen wilde hij speciaal in het zonnetje zetten: Joop Oudsen.
Joop heeft maar liefst 50 jaren zijn bijdrage geleverd voor de RK-kerk in Vorden: van misdienaar/acoliet, oprichter
van het jongerenkoor via lid van de Parochieraad en van de Dekenale Adviesraad en roostermaker tot oprichter en
voorzitter van de Werkgroep Avondwaken en lid van het Parochiebestuur,
meer in het bijzonder belast met Pastoraat en Liturgie.
De tijd van een vaste pastoor voor elke
parochie ligt alweer ruim zeven jaren
achter ons.
De inzet van leken wordt steeds groter.
Zo gaat Joop voor in avondwaken en in
woord- en communievieringen en binnenkort ook in uitvaarten.

Tijdens de Eucharistieviering van afgelopen zondag in de Christus Koningkerk in Vorden vond er een bijzondere gebeurtenis plaats: de uitreiking van de Willibrordusplaquette met bijbehorende draagspeld aan de
heer J.(oop) M. Oudsen door emeritus-pastoor J. van der Meer namens kardinaal A. Simonis.

Vo l l e y b a l

Na afloop van de Viering feliciteerden
de aanwezige parochianen de decorandus en was er bij de gebruikelijke
koffie-en-thee-na-afloop een lekkernij.
In wat kleinere kring praatten familie
en bekenden nog wat gezellig na onder het genot van een sapje.

De eerste set ging gelijk op. Zowel bij
dames 1 als 2 werden mooie punten
gescoord en onnodige fouten gemaakt. Aan het eind van de set wist
het eerste team toch door te drukken
en sloot de set af met 21-25. In de tweede set speelde dames 1 met meer
druk. Vooral de servicedruk werd opgevoerd. Dames 2 had moeite om deze
lastiger service onder controle te krijgen en kon daardoor dames 1 niet bijbenen. Deze set ging overtuigend naar
dames 1 met 14-25. In de derde set verslapte dames 1 weer wat. De service
werd wat wisselvalliger en ook in de
pass werden meer fouten gemaakt.
Dames 2 nam in het begin van deze
set het voortouw. Naarmate de set vorderde, herpakte dames 1 zich weer
wat. Tegen het einde van de set was er
Vrijdag 26 januari gingen de dames van het eerste team van Dash
met 10 speelsters richting Vragender, om een competitie wedstrijd
tegen KSV dames 1 te spelen. Op dit
moment staat Dash dames 1 nummer 1 in de competitie met 14 punten voorsprong op de nummer2.
KSV staat op de allerlaatste positie
op de ranglijst.
Iedereen had er veel zin in en de eerste
set werd voortvarend begonnen, maar
naarmate de set vorderde bleek dat de
speelster veel moeite hadden met de
kleine zaal, het lage plafond en de minimale ruimte om het speelveld.
Mede door de aanmoedigingen van de
supporters die mee waren gekomen
uit Vorden en omstreken werd deze
set toch gewonnen met 25-21.
De tweede set was iedereen al weer gewent aan de zaal en dat kwam tot uiting in beter spel. In deze set maakte
jeugdspeelster Debby van de Vlekkert
spelend in de b1 haar debuut in het
eerste dames team. Ze deed dit niet
onverdienstelijk en scoorde punten
met de serve en haar aanval. Deze set
werd afgemaakt met 25-17.
De derde set was een kopie van de
tweede en werd gewonnen met 25-18.
De vierde set kwam Dash weer voor te
staan, maar kon hun eigen spel niet
vasthouden.
Dash kwam achter te staan met 21-24,
door enkele persoonlijke fouten, maar

weer een lichte voorsprong opgebouwd, waardoor de set afgemaakt
kon worden met 19-25.

Ook in de vierde set liep het spel aardig gelijk op. Dan weer scoorde dames
2 wat punten achter elkaar, dan weer
dames 1. Toch liet dames 1 zich niet
verleiden tot puntverlies. Er werd geknokt voor de volle winst in deze wedstrijd. Dit lukte.

Dames 1 kon ook deze set binnenhalen met 19-25. Een 4-0 overwinning
dus voor dames 1. De overige wedstrijden in de promotieklasse 2, waren belangrijk voor de strijd om het kampioenschap.

De nummer 2 speelde tegen de nummer 4 en de nummer 3 tegen de nummer 5. Geen van de teams slaagde er
in om een 4-0 overwinning te halen,
waardoor de voorsprong van dames 1
op de ranglijst is uitgegroeid tot 13
punten.

Aanstaande donderdag speelt dames 2
tegen Longa ‘59 3 uit Lichtenvoorde.
Dames 1 speelt vrijdag in Vragender
tegen KSV. Beide teams zijn op 3 februari weer in Vorden te bewonderen.
Hopelijk kunnen ze dan ook uw aanmoediging dan ontvangen!

het team hield het hoofd koel en wist
ook deze set naar zich toe te trekken
met 27-25. Hiermee pakt dames 1 de
volle winst van 5 punten en verstevigd
daarmee haar koppositie. Volgende
week speelt dames 1 van Dash thuis
om 5 uur tegen Longa dames 3.
Donderdag 25 januari uitslagen:
Longa '59 D3 - Dash D2: 3-1
Vrijdag 26 januari
KSV D1 - Dash D1: 0-4
Zaterdag 27 januari
Vios Eefde D2 - Dash D4: 3-1
Vios Eefde D1 - Dash D3: 0-4
Dash circ. 2 - Overa 1: 2-2
Dash circ. 3 - Dynamo 4: Uitgesteld
Dash MB1 - DOC St.Orion MB1: 4-0
Dash MB2 - V.C.V. MB1: 1-3
Dash JC1 - Smash '68 JC1: 4-0
Dash MC1 - Dijkman WSV MC1: 3-2
Dash H2 - Guv Greven Bovo H5: 1-3
Dash MA1 - Guv Greven Bovo MA2: 3-1
Dash D5 - Guv Greven Bovo D4: 1-3
Dash D6 - Rohda D2: 0-4
Dash H1 - Tornax H1: 1-3
Zaterdag 3 februari
12.30 Longa '59 MB1 - Dash MB1
13.00 BVC '73 H3 - Dash H2
13.00 Boemerang MC3 - Dash MC2
13.45 D.V.O. JC1 - Dash JC1
13.45 V.C.V. D6 - Dash D5
14.00 Halley MC1 - Dash MC1
15.45 V.C.V. MB1 - Dash MB2
16.00 Smash '68 D4 - Dash D6
15.00 Dash D4 - Tornado Laren D2
15.00 Dash D2 - Victoria D1
17.00 Dash D3 - Revoc D1
17.00 Dash D1 - Longa '59 D3

Kom vertellen wat u belangrijk
vindt in de omgeving waarin u leeft

VVD Bronckhorst
De VVD fractie nodigt alle inwoners van Bronckhorst uit om te laten horen wat zij belangrijk vinden
in de omgeving waarin zij wonen.
Of het nu om het wonen zelf gaat,
of over inburgering, milieu of over
een wijziging van bestemmingsplan, de VVD wil graag alle meningen horen.
Tijdens de komende openbare avond
op maandag 5 februari a.s. zit de VVDfractie klaar in café Langeler om te horen wat u het afgelopen jaar heeft beziggehouden en wat u verwacht voor
het nieuwe jaar!
Op deze avond kunt u ook uw vragen
stellen over andere onderwerpen van

de commissie- en raadsvergaderingen
in februari. Zie hiervoor de agenda in
het Contact op de gemeentelijke pagina of kijk bij www.bronckhorst.nl

Deze avond is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor leden.

Aanmelding vooraf is niet nodig, u
kunt gewoon binnen komen lopen.

Hoe denkt u erover? Of wilt u gewoon
even bijpraten? Kom maandag 5 februari a.s. binnenlopen en praat mee!

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Café Langeler. Voor informatie
kunt u terecht bij de secretaris: S.
Roorda (0575) 45 17 26.

Scholen strijden om HighTech Award Mevrouw Huitink wint

luxe strijksysteem

Geraldo Melgers, eigenaar van Expert Arendsen en mevrouw Huitink, de trotse eigenaar
van een luxe strijksysteem van Laurastar.

Tijdens de koopzondag op 26 november in Hengelo Gld., was er bij Expert
Arendsen een demonstratie van het strijksysteem van het merk Laurastar.
Tegelijk was er ook een actie. Iedereen die een formulier invulde, maakte
kans om een luxe strijksysteem van Laurastar te winnen.
Havo- en vwo-leerlingen van zes scholen uit de Achterhoek en de Liemers
strijden zaterdag 3 februari tegen elkaar in de HighTech Challenge. Dit
doen zij met zelfgebouwde én zelfgeprogrammeerde robots, die zo snel
en nauwkeurig mogelijk opdrachten moeten uitvoeren. Bovendien wordt
gelet op uitvoering en 'choreografie'. De HighTech Challenge wordt van
10.00 tot 16.00 uur gehouden tijdens de open dag van Bronkhorst HighTech, aan de Nijverheidsstraat 1a te Ruurlo.

Het is de eerste keer dat de HighTech
Challenge wordt georganiseerd. Initiatiefnemer is Berthold van Benthem
van Technocentrum Zuidelijk-Gelderland. Hij schreef elf scholen in de regio
aan, waarvan er uiteindelijk zes meedoen. Elke school heeft teams samengesteld, die de robots zelf moesten bouwen en programmeren. Uiteindelijk
komt er zaterdag van elke school een
team met vijf leden. Verdeeld over de
dag zullen zij hun opdrachten uitvoeren. Niet alle opdrachten zijn vooraf
bekend bij de leerlingen, dus ze zullen
ook op de dag zelf nog moeten programmeren. Het laatste onderdeel is
de robot laten dansen op muziek. Hiervoor mag de robot 'gepimpt' worden.
Het wordt een heel spektakel in een
flitsende arena, met bijzondere verlichting en grote schermen waarop alle handelingen goed te zien zijn.
MEER INTERESSE VOOR TECHNIEK

Van Benthem: 'We willen kinderen interesseren voor techniek op het moment dat ze nog een keuze moeten
maken.' Hij hoopt dat meer scholieren
voor techniek zullen kiezen, mede
door de wedstrijd en het aan de wedstrijd gelieerde bedrijfsbezoek. 'We
willen laten zien dat hier in de regio
high-tech bedrijven zijn en dat daar

slimme mensen voor nodig zijn.' Pim
van der Hall van Bronkhorst HighTech: 'Als we voldoende goed gekwalificeerd personeel willen hebben, moeten we zorgen dat meer jongeren voor
techniek kiezen.' De maakbedrijven in
de regio hebben het moeilijk om goed
gekwalificeerd personeel te vinden.
Een van de oorzaken is vermoedelijk
het imagoprobleem. Veel mensen denken ten onrechte dat techniek vies
werk is of dat ze het niet zouden kunnen. Voor deze robots is gekozen omdat het haalbaar is ze tijdens de technieklessen op school te bouwen en de
jeugd kan er ook zijn creativiteit in
kwijt. Middels het programmeren met
een computer wordt de robot van alles
geleerd. De HighTech Challenge wordt
in opdracht van het Sociaal Economisch Overleg Achterhoek uitgevoerd
door Technocentrum Zuidelijk-Gelderland, in samenwerking met Platform
Onderwijs en Arbeidsmarkt Achterhoek, de Kamer van Koophandel Centraal-Gelderland, het Graaschap College, het LPI Achterhoek van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor
het Technisch Installatiebedrijf, Philips Lighting en Bronkhorst High-Tech.
De deelnemende scholen zijn het Almende College-Isala uit Silvolde, het
Assink Lyceum uit Haaksbergen, het

Candea College uit Duiven, De Driemarkt uit Winterswijk, het St.-Ludgercollege uit Doetinchem en Marianum
uit Groenlo. Na de wedstrijd in Achterhoek is het de bedoeling dat de HighTech Challenge wordt uitgerold over
de rest van Nederland.
Meer informatie over de open dag van
Bronkhorst High-Tech:
www.bronkhorst.com/opendag

Zaterdag 13 januari werd de winnaar
bekend gemaakt. De gelukkigen waren de heer en mevrouw Huitink uit
Vorden. Mevrouw Huitink kreeg het
luxe strijksysteem van Laurastar, ter
waarde van 999 euro overhandigd van
Geraldo Melgers.
Laurastar is een merk dat gespecialiseerd is in strijksystemen en is gericht

op consumenten die veel strijken. Bij
dit systeem gaat het niet alleen om
een bijzondere strijkbout, maar ook
om een bijzondere strijkplank. Deze
combinatie maken het strijken van
(veel) wasgoed uiterst snel en gemakkelijk. Voor een demonstratie van het
strijksysteem (diverse prijsklasse) kunt
u uiteraard nog steeds terecht bij Expert Arendsen in Hengelo Gld.

Kroesen-Besselink neemt auto van
Autobedrijf Ridderhof in ontvangst

Peuterweken 2007

"Op eigen benen staan"
De Nationale Voorleesdagen 2005
en 2006 waren een groot succes.
Dat succes krijgt een vervolg. Van
dinsdag 30 januari t/m zaterdag 10
februari 2007, staan de Nationale
Voorleesdagen 2007 op het programma. Bibliotheek Doesburg,
Hengelo, Vorden en Zelhem sluiten
hierbij aan door peuterweken te
organiseren rondom het thema
"Op eigen benen staan".
Tijdens deze weken organiseren de bibliotheken tal van activiteiten voor
peuters en hun ouders. Deze activiteiten staan in het teken van het prentenboek van het jaar "Kleine Kangoeroe"
van Guido van Genechten. In het boek
wordt Kleine Kangoeroe te groot om
nog in mama's buidel te zitten. Het
wordt hoog tijd dat Kleine Kangoeroe

Mede-eigenaar Michel Sueters van lijmbedrijf Kroesen-Besselink neemt de sleutel van Arne Ridderhof in ontvangst.
op eigen poten door het leven gaat
huppelen. Maar daar denkt Kleine
Kangoeroe heel anders over….

Het Hengelose lijmbedrijf Kroesen-Besselink maakt al jaren gebruik van
de diensten van Autobedrijf Ridderhof uit Hengelo. Vorige week werd de
twintigste Peugeot bedrijfsauto van Ridderhof in ontvangst genomen.

Gedurende de hele maand in Zelhem:
Peuters en kleuters die tijdens deze
weken lid worden van de bibliotheek
krijgen een vingerpopje van Kangoeroe uit het boek "Kleine kangoeroe".
Gratis kleurplaat

Lijmbedrijf Kroesen-Besselink uit Hengelo is gespecialiseerd in het verlijmen
van kalkzandsteenelementen en
handzaam lijmwerk. Het werkgebied
is Nederland, Duitsland en sinds kort
ook Polen. Het bedrijf is in 1995 opge-

richt door Rini Kroesen en Bennie Besselink. Al snel werd er personeel aangenomen en het bedrijf bleef groeien.
Niet alleen door de toenemende werkzaamheden, maar vooral door de ziekte van Bennie Besselink, werden in

2002 Harald Bruil en Michel Sueters
mede-eigenaar van het bedrijf. Helaas
heeft het bedrijf op 11 september vorig
jaar veel te vroeg afscheid moeten nemen van mede-oprichter Bennie Besselink. In februari bestaat het bedrijf
12,5 jaar. Inmiddels heeft lijmbedrijf
Kroesen-Besselink 25 medewerkers in
dienst die bijna allemaal uit Hengelo
komen.

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!

ZIPPER

ZIPPER

LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:FEESTEN !

ZATERDAG 3 FEBR.

Zijn wij nu zo goedkoop? of die anderen zo duur .....?

RO PART Y !!
U
E

Kijk op Witkamp.com voor meer data van de euro party’s

PRESENTEERT

Voor onze
bloemen en plantengroothandel te Vorden
zoeken wij een

Chauffeur/
magazijnmedewerker
in bezit van alle rijbewijzen (B/C/E)
Reacties alleen schriftelijk

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

WWW.EURO-PARTY.NL

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRAFSTEENSPECIALIST

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

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



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

De Pomoloog
Marcel Tross
Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome.

WEEKBLAD

Voor al uw aanleg
en onderhoud van
uw boomgaard en tuin.

Dinsdag 21 november 2006
68e jaargang no. 37
Wildenborch
Vierakker

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

ildenborch
ierakker

CH O D -

ERAKKER - L

DE -

EDLER -

Wichmond

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-

Linde

Colofon
Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwst ad 30 - Postbus 22
7250 AA orden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fa
0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet:
.cont act.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanlever en advertenties/beric hten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 C Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Aanleveren advertenties/berichte
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?

Aanleveren advertenties/berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Telefoon (0575) 55 16 88
E-mail: a.velhorst3@kpnplanet.nl
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Zie in het hart van Contact

Oud Vorden
beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.
Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
Op donderdag 23 november a.s. houdt
e-mailadres: info@contact.nl.
de PCOB afd. Vorden haar middagbijDe website www.contact.nl is volledig eenkomst om 14.340 uur in het Stamverzorgd door ons webbureau:
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
Weevers Net.
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZO

HE GELO GLD.

no
ember
november

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Extra
koopavonden
wo / do
do
22 / 23
23 nov
nov
• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats mak en voor de collectie van 200 7
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • ATA US • OGA-MI ATA • IANT • SPA TA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

DAG

.00–17.00 uur

Zie in het hart van Con

20%

KORTING
OP GEHELE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N OnsT magazijnO wordtP te Gklein E L E T
Wij gaan verbouw en
daarom

10% korting

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze G EHELE co ectie SCHOENE en LAARZEN

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Te . 0575 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

Profiteer SOLDER E Prijzen
BLAZERS NU
T'SH RTS U

€ 75,-€ 20,--

2 OOR € 125,-2 OOR € 35,--

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGELER MODE
ER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek

.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Overname van advertenties en
berichten is niet toegest aan

M

M

W

M

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
aliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISART SENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.
Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholte
ren, de boerenadel uit deze om
kasteeladel e.d. De bijeenkomst
zaal De Herberg wordt gehoude
gint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZOND
HENGELO GLD.

11.00–17.

november
Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR AN FIETSEN TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • OGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

KORT

OP GEHE
COLLECT
COLLECT

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 2 6

O P G E L E T

Ons magazijn wordt te klein
Wij gaan verbouwen

daarom

10

10

10% korting 10

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

op onze GEHELE co ectie SCHOENEN en LAARZEN

10
1010
10
10
10

oopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur

10

“Oh, kom er eens kijken”
SCHOENMODE HERMA S
Raadhuisstraat 27 .
Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten

midden in het hart van Bronckhorst

10

10

10
10
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

2 OOR € 1
2 VOOR € 3

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR €
2 VOOR € 5

LA GELER MODE KER STRAAT 11
7255 CB HE GELO GLD 0575-461235

www.konijnenbult.nl

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

NIEU

Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

Oud Vorden

VANAF
€24995

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

Zie in het hart van Contact

20%

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gez

S I N T
10
10
10

Hèt kadoboek
E I N D E L I J K !

CHEVROLET

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-

Uitgave: Drukkerij Weevers BV
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon (0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Internet: www.contact.nl
Rabobank: 3664 02 374
Lid

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHENKEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer.
Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verantwoordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens?
Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervaringen. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de bovenzaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Vorden ranenburg
Medler

Delden

LDE BORCH - DELDE

Passage

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

De digitale versies bieden enkele voordelen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een verzameling van artikelen van de voorpagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.
Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt vereenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.
De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen website. Het aanleveren van Contactjes ge-
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WEEKBLAD VOOR VORDE - KRANE BURG -

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeterpunten tegen, laat het ons weten op ons
e-mailadres: info@contact.nl.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau:
Weevers Net.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmiddag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De bazaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok minder bezoekers dan verwacht.

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boerenadel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboeren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

PCOB lezing over de
Achterhoek
Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst om 14.340 uur in het Stampertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Achterhoek, cultuur en natuur in een Gelderse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boerderijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrijvigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achterhoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bovendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bijeenkomst van harte welkom.

Deze week
in Contact
26 KOOPZONDAG
HENGELO GLD.

11.00–17.00 uur

november
Extra
koopavonden
wo // do
22 // 23 nov

• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN
• GROTE VOORRAAD ONDERDELEN
• VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN
• VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007
• NU: diverse 2006 modellen van

GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278

20%

KORTING
OP GEHELE
**
COLLECTIE
COLLECTIE

Bij besteding vanaf € 75,30% korting op een ski-les
Bovendien maakt u kans op een gratis ski-les voor het hele gezin!

Deze akties zijn alléén geldig van 22 t/m 26 november!

S I N T

O P G E L E T

wordt te klein
10%
10% OnsWijmagazijn
gaan verbouwen
10%
10%
10% daarom
korting
op onze GEHELE collectie SCHO ENEN en LAARZEN 10%
Koopzondag 26 nov. 11.00-17.00 uur
10%
10%
“Oh, kom er eens kijken”
10%
SCHOENMODE HERMANS 10%
Raadhuisstraat 27 .
10%
Hengelo (Gld.)
10%
Tel. (0575) 46 25 47
‘s maandags gesloten
10%
10%
10%
10%
10% midden in het hart van Bronckhorst
10%

10%

SPALSTRAAT 32 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 18 84

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLOVERS NU

2 VOOR € 125,-2 VOOR € 35,--

€ 49,-€ 35.--

2 VOOR € 75,-2 VOOR € 50.--

LANGELER MODE KERKSTRAAT 11
7255 CB HENGELO GLD 0575-461235

Hèt kadoboek
www.konijnenbult.nl

E I N D E L I J K !

NIEUW!

CHEVROLET

EPICA

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden waren veelal gemaakt door de deelneemsters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d.
De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen.
De organisatie hoopt de niet verkoch-
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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zaterdag in hetzelfde gebouw werd gehouden en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskosten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beetje teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

Tel. (0545) 29 30 03,
mob. (06) 22 33 06 26.

Wichmond

B ro n ck h o r s t N o o rd

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uitgaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en artikelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bieden u beide mogelijkheden.

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

VANAF
€24995,-

Nu
ook op
internet!

www.auto-palace.nl
Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00
Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46

Verkoop kleedjes bij de Welfare
te handwerken te slijten op de kerstmarkt die op 10 december in het Ludgerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vorden is daar namelijk met een verkoopstand aanwezig.

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000

Dus kijk snel op www.contact.nl

Ontwerp en realisatie internetsites

OPRUIMING

Weevers Net
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 557310
Fax (0575) 557311
E-mail: info@weevers.net
Internet: www.weevers.net

50% tot 75% korting
Josephine & Co, Only-M, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner,
Zerres, Verse, Tence, Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo.

Weevers

De kleine adverteerder blijft belangrijk!
Daarom wordt een weekblad ’echt’ gelezen.

op dames- en herenmode

OPRUIMING
50% tot 75%

Drukkerij
Uitgeverij
Ontwerp en lay-out
Printing on demand
Stansen/verpakkingen
Internetdiensten
Systeembeheer

Heidekoek
ontbijtkoek met
honing, spijs
en amandelschaafsel

NU

€

2.

WITTE PUNTJES
NU 6 voor

Marco Manzini, For Fellows, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4.

95

HEIDEKOEK

€

1.

95

ANANASBAVAROISE
VLAAI
GROOT nu voor

KLEIN nu voor

10.05
€
6.45

€

De Echte Bakker Dat proef je!

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 29 jan. t/m 3 febr.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
ZWANENHALZEN Dreiumme 31-33 – Warnsveld
volgens origineel recept
Tel. (0575) 57 15 28
De enige echte
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Derde Regio Bank Bridgetoernooi

Hoog sponsorbedrag voor Biozand!

het spelen werden arbiters aangesteld,
mevrouw Wil Snelder en de heer Rein
Pellenberg. Zij losten problemen op
die bij spelmomenten voorkwamen.
Vele bedrijven waren bereid gevonden
dit Regio Bank Bridgetoernooi door
middel van sponsoring te steunen.
Hoofdsponsors waren naamgever van
dit toernooi, de Regio Bank, Autobedrijf Melgers, Aalderink Super de Boer
en Drukkerij Weevers. Daarnaast adverteerden diverse bedrijven in de speciale Bridgebijlage. Bovendien werd de
zaal deze middag beschikbaar gesteld
door Café Restaurant Den Bremer en
werd per consumptie een bedrag voor
het goede doel gereserveerd. De ambassadeurs Ina en Folkert Wijmenga
hadden mensen gevraagd deze middag te helpen in de bediening.
Het werd een flinke opbrengst voor
het goede doel, Biozand, waterfilterproject in Oeganda van de stichting
Samaritans’s Purse Nederland (de
barmhartige samaritaan). Ina en Folkert werden naar voren geroepen.
Voorzitter Hermien Veenhuis heette
Burgemeester Henk Aalderink en zijn
vrouw Wilma van harte welkom. De
heer Bert Dijkhuizen wilde daarna het
sponsorbedrag bekend laten maken,
maar de burgemeester wilde toch
eerst even iets zeggen.
Hij had zich tijdens de laatste bridgeronde laten informeren over het project en was zeer verheugd om aanwe-

het bedrag door meneer Aalderink
werd genoteerd, een recordbedrag van
2600 euro! Er volgde een groot applaus. Folkert Wijmenga bedankte iedereen die heeft gezorgd voor zoveel
geld. Ina Wijmenga kon het niet geloven. “Wat een bedrag,” riep ze uit. Zij
en mevrouw Aalderink kregen een bos
bloemen. “U heeft levens gered,” zei ze
nog en berekende dat er 650 mensen
geholpen konden worden met dit bedrag!
Als laatste werden de niet-prijswinnaars opgenoemd door de wedstrijdleider de heer Wim van Wanrooij, met
de bijbehorende percentages. Bleven
de winnaars over, die mooie prijzen
mochten uitzoeken, voor elke lijn de
nummers 1, 7 en 14.

Lijn A: 1. Mevr./Dhr. Keurntjes, 68,88%;
7. Lenie Lamers/Wil ten Holder,
52,04%; 14. Margret Heijting/Erica
Rijks, 38,27%.
Lijn B: 1. Dick Wijers/Thalen, 64,54%; 7.
Bekker/Reumer, 50,51%; 14. H. Wigman/Tangelder, 43,37%.
Lijn C: 1. Joke van der Tol/Vermeer,
63,78%; 7. B. Lucassen/K. Gotink,
52,30%; 14. R. Thalen/Rina den Ambtman, 40,31%.
Lijn D: 1. L. v.d Gugten/E. Kropveld,
66,84%; 7. H. van Rijn/N. Roefstra,
52,81%; 14. P. ten Elzen/G. Hissink,
42,60%.
Lijn E: 1. Doggenaar/Holstein, 66,33%;
7. Burgman/Dhr. Richter, 51,02%; 14.
Lovink/Derksen, 42,60%.

Jongste deelnemers Kevin Gotink (13) en Bob Lucassen (15) speelden een goed toernooi.
Op 27 januari 2007 werd de derde editie van het Regio Bank Bridgetoernooi georganiseerd door de Bridgeclub Bronkhorst. De opbrengst ging
dit jaar naar Biozand waterfilterproject in Oeganda. Ina en Folkert Wijmenga uit Toldijk zijn ambassadeurs en medewerkers van dit project en
mochten de cheque van maar liefst 2600 euro in ontvangst nemen uit
handen van Burgemeester Aalderink!

Voorzitter Hermien Veenhuis was zeer
tevreden over de belangstelling voor
dit toernooi. Er was zelfs zo veel belangstelling dat er mensen moesten
worden teleurgesteld. In totaal speelden 80 paren mee, zeven ronden van
vier spellen in vijf lijnen.
Dit toernooi deden twee jonge jongens mee: Kevin Gotink (13 jaar) uit
Ruurlo en Bob Lucassen (15 jaar) uit

Wehl. Zij ontmoetten elkaar bij Bridge
Club ‘t Onstein in Vorden en werden
bridgepartners. “Een vaste partner
speelt plezierig,” zo leggen ze uit. Ze
voelden zich prima tussen de andere
paren, die toch een stuk ouder waren
dan zij. “We halen de gemiddelde leeftijd omlaag,” grapte Kevin lachend.
“Ze spelen het net zo goed als wij,” vulde een tegenstander aan. Kevin vertel-

Burgemeester Aalderink mocht een flinke cheque uitreiken aan de ambassadeurs van het Biozand project, Ina en Folkert Wijmenga (r.)
uit Toldijk.
de ook dat hij ruim een jaar geleden
Nederlands Kampioen Bridge Viertallen werd in de jeugdklasse 8 tot 15
jaar! Ze groeiden op met bridge, want
de moeder van Kevin en de ouders van
Bob spelen ook bridge. Zij waren deze
middag eveneens deelnemers in Den
Bremer. Voor de calamiteiten tijdens

zig te zijn. Het goede doel droeg hij
een warm hart toe en ook de mensen
die erbij betrokken zijn. “We zijn trots
op de vrijwilligers in de gemeente
Bronckhorst,” zo zei hij tenslotte. “En
nu mag u de cijfers noemen,” zei hij
lachend tot Bert Dijkhuizen. Mevrouw
Aalderink hield de cheque vast, terwijl

Creëer je
droomtuin

Dank aan . . .
iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de bridgedag
t.b.v. het waterfilterproject een succes te laten worden.

bij Weulen Kranenbarg in Vorden!
Op 16 en 17 februari kunt u bij Weulen Kranenbarg terecht voor een
compleet tuinadvies.

Met name:
Bridgeclub Bronkhorst
Adverteerders
Sponsors
Den Bremer
Vrijwilligers
Contact
Maar natuurlijk ook alle andere betrokkenen.
Folkert en Ina Wijmenga

Het bedrijf dat handelt in sierbestrating, tuinhout en tuinhuisjes ontvangt
op deze data tuinontwerpers van erkende hoveniersbedrijven uit de regio
die veel ervaring en kennis hebben op het gebied van tuinaanleg en bestrating. Samen met een tuinontwerper kunt u uw wensen en eisen bespreken.
Aan de hand hiervan maakt de ontwerper een geheel gratis en vrijblijvende schets van uw droomtuin. Mocht u uw tuin aan willen laten leggen of
veranderen, dan is dit dé ideale manier om een idee te krijgen van de mogelijkheden die u met uw tuin heeft. Meer informatie over deze actie vindt
u ook op www.weulenkranenbarg.nl . Om alles in goede banen te leiden dienen afspraken vooraf gemaakt te worden. Reageer dus snel, want vol is vol!

De jongste bridgepartners van dit toernooi gingen er toch met een prijsje
vandoor. Ze hadden fijn gespeeld.
“Maar het gaat om het bridgen,” aldus
Bob nuchter. Na afloop werd door een
groep van een kleine 80 bridgers een
gezamenlijke stamppot maaltijd genoten.
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VALENTIJNSDAG 14 FEBRUARI

Liefs Cupido

Lever je Valentijnsgroet
uiterlijk in op 7 februari a.s.

Tevens verkoop van:

• schoon puin

• ophoogzand

• puin/zand

• zwarte grond

• bouw- en sloopafval

• gebroken puin

• asbest

(dubbel verpakt in plastic)
GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN
ASBESTSANERING

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20
• ook op zaterdag •

Geen foto bij je Valentijnsgroet,
ook dat is mogelijk.
Ideaal voor een mooi gedicht of
een anoniem berichtje aan je
stille liefde. Max. 6 regels.
Liefs Cupido

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

• Goed doordachte ontwerpen
• De aanleg en het onderhoud
• Voor particulier en zakelijk groen

V VLIEFDESGROET

12,€
ERRAS JOUW VALENTIJN...

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen

ERRAS JOUW VALENTIJN...

...MET EEN
OP 14 FEBRUARI IN HET
CONTACT GEMEENTE BRONCKHORST

Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Bosman Groenkwekerij is een boomkwekerij van ca.
14 ha die gespecialiseerd is in de teelt van Taxus baccata. De Taxus kweken wij op van plantgoed tot meer
dan 3 m hoog en in diverse vormen, zoals bollen,
blokken, piramides e.d. De werkzaamheden zoals het
planten, snoeien, rooien, schoffelen, spuiten, beregenen e.d. zijn voor het merendeel gemechaniseerd.
Onze afnemers zijn hoveniers, tuincentra’s, handelaren, collega boomkwekers, overheid en export. Het
bedrijf is VCA gecertificeerd en voldoet daarmee aan
de strenge eisen voor Veiligheid, Gezondheid en
Milieu.

JOUW VALENTIJNSGROET

Wij zijn op zoek naar een

boomkweker

PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE
HOMEOPATHIE

F. Q u i r i j n e n
NVKH geregistreerd
(vergoeding door zorgverzekeraars)
Gezondheidscentrum ,,De Gaikhorst’’
De Gaikhorst 2 7231 NB Warnsveld
Telefoon (0575) 52 64 76

of iemand die daar voor opgeleid wil worden.

Wat vragen wij
• een echte doener voor het buitenwerk, m/v
• die graag met machines werkt
• collegiaal en sociaal
• rijbewijs B-E, of dat nog gaat halen
• spuitlicentie 1, of bereid dit te halen
• veiligheidscertificaat VVA 1, of bereid zijn dit te halen

GRAAG HOOFDLETTERS GEBRUIKEN. FOTO’S WORDEN RETOUR GEGEVEN. Prijzen inclusief 19% B.T.W.
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BON TEGEN CONTANTE BETALING INLEVEREN BIJ:
Drukkerij Weevers: Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden





€25,-

Plaats hier een foto met origineel gedicht
en verras je Valentijn eens op een andere
originele manier, met een Valentijnsgroet in het
Contact gemeente Bronckhorst. Aan jou de
keus om dit anoniem te doen of juist niet
omdat jouw liefdesgroet door iedereen gelezen
mag worden.Wees origineel en nodig je stille
liefde op deze manier uit voor b.v. een
etentje. Max. 10 regels.





VERRAS JOUW VALENTIJN MET EEN LIEFDESGROET!

Inname van:

Wij bieden
• leuke afwisselende baan met prima collega’s
• na gebleken geschiktheid een vaste baan
• goed salaris volgens CAO
• spaarloon regeling
• bedrijfskleding

Zin om aan de slag te gaan met uw eigen stukje grond ?
Wilt u een nieuwe tuin of de oude grondig renoveren ?
Kost het onderhoud u teveel tijd ?

WIJ KUNNEN U VAN DIENST ZIJN !
maak nú een vrijblijvende afspraak

Voor vragen of reactie: dhr. G.J. Bosman

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

Kervelseweg 23
7255 BE Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 12 88
E-mail: info@bosman-groenkwekerij.nl

Zutphen Emmerikseweg 83/A, BAAK, Lid VHG
WWW.HOVENIERSBEDRIJFEVERS.NL
0575 - 44 10 48

WEGENS REORGANISATIE IN FEBRUARI - MAART

SPECTACULAIRE OPRUIMING
MET BODEMPRIJZEN
OPRUIMING SPORTSCHOENEN

OPRUIMING DAMESMODE

Vrije tijd – Running
Voetbal

Rokken – Blouses– Truien – Pantalons
Pully’s – Pakjes – Coats – Jacks

(ook jeugdschoenen maat 36 tot 39)
Adidas Asics Kappa Lotto Nike Puma

Setter Erfo Derofa Zerres Di Gianni
Freya Rossini TwinLife

€ 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00

€ 10,00 - 15,00 - 20,00 - 25,00 - 30,00

Kortingen van 20 tot 80 %

Kortingen van 10 tot 80 %

OPRUIMING SPORTKLEDING

OPRUIMING LINGERIE

Winterjacks – Trainingspakken
Sweaters – Truien

Beha’s – Slips

Twinlife Kappa Rucanor Adidas Hummel
Fila TwinLife
€ 10,00 - 20,00 - 30,00 - 40,00 - 50,00

Kortingen van 10 tot 70 %

Pastunette

"Ook zo’n
hekel aan
kleine
lettertjes?"

“De ene polis is de andere niet. Ook al lijkt dat
in eerste oogopslag wel zo. Details en voor-

€ 5,00 - 7,50 - 10,00 - 12,50

Diverse Panty’s € 1,00

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN

waarden maken het verschil. Bij Memelijk &
Bergervoet zorgen ze ervoor dat de risico’s
door de juiste polis worden gedekt. En boven-

Assurantiën en financiële diensten

dien staan ze in geval van schade aan mijn kant!”

Spalstraat 11 Hengelo Gld.Tel. (0575) 46 15 21

LICENT

Jaargang 3
Nr. 5, 30 januari 2007
Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo Gld.
(Griffie/raad en de afdelingen
Maatschappelijke ontwikkeling,
Publiekszaken, Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24a, 7255 KE Hengelo Gld.
(B en w, directie, bouwen en milieu,
APV/bijz. wetgeving, brandweerzaken
en de afdelingen Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Financiën en belastingen, Openbare werken, Bestuursen managementondersteuning en
Facilitaire ondersteuning)

Postadres
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld.
tel. (0575) 75 02 50 (Centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99 (gemeentehuis)
fax (0575) 75 05 98 (gemeentekantoor)
calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
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 (alléén Publiekszaken en
Wmo-loket, overige afdelingen tot 15.00
uur), vr 8.30 -12.30 uur

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
Maatschappelijke ontwikkeling (ouderenzorg, volksgezondheid en jeugdbeleid), Financiën en belastingen,
Personeel en organisatie en Facilitaire
ondersteuning
Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis
Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering

Gemeente Bronckhorst stelt recreatiebeleid op
Burgemeester en wethouders van
Bronckhorst hebben de hoofdlijnen
van de Recreatienota gemeente
Bronckhorst vastgesteld. Tijdens
een informatieavond op 13 februari
a.s. in zaal Den Bremer in Toldijk
wordt het beleid toegelicht.
Recreatie en toerisme belangrijke
pijler
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in haar raadsprogramma
uitgesproken dat recreatie en toerisme een belangrijke pijler vormen van
de gemeente. De mogelijkheden die
het Streekplan hiervoor biedt dienen
optimaal benut te worden. Ook is het
de bedoeling een relatie te leggen
met initiatieven voor plattelandsontwikkeling. De raad heeft ook
gevraagd om uitbreiding van verblijfsaccommodaties te bevorderen.
Een gemeentelijke visie op de lange
termijn voor recreatie en toerisme is
des te belangrijker nu de Wet op de
openluchtrecreatie binnenkort gefaseerd wordt ingetrokken.
Harmonisatie van beleid
Evenals op vele andere beleidsterreinen, is het belangrijk om ook het
beleid op het gebied van recreatie en
toerisme te harmoniseren. Hierbij
neemt het college de kleinschaligheid van toeristische en recreatieve
voorzieningen in acht. Het beleid dat
is vastgelegd in het bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden'
is uitgangspunt geweest bij het opstellen van nieuw beleid. Daarnaast
is intensief overleg gevoerd met het
Recreatieschap Achterhoek-Liemers en andere gemeenten. Ook is
aan recreatieve ondernemers in
Bronckhorst gevraagd om een reactie en nieuwe initiatieven. Hiervan is

gerealiseerd. Dit houdt in dat er
maximaal vijf jaar (zonder verlengingsmogelijkheid) gebruik gemaakt
kan worden van de locatie. Daarnaast is het realiseren van gedeeltelijke nieuwbouw of geleidelijke
vervanging van het noodgebouw aan
de Banninkstraat niet geschikt
gebleken.

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?

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.

Wat is er veranderd?
Ten opzichte van het recreatiebeleid
Vorden is een aantal wijzigingen
voorgesteld:
• In het beleid van Vorden werd
gesproken over natuurkernen in
zone 3. Alle natuurkernen zijn nu
met zone 1 bestempeld. De
(on)mogelijkheden in dit gebied
voor recreatie en toerisme zijn
echter gelijk gebleven. In de praktijk verandert er niets.
• Nieuw is het landbouwontwikkelingsgebied bij Wolfersveen, waar
dag- en verblijfsrecreatieve functies zijn uitgesloten. Dit komt
overeen met de regionale nota

Raad stemt in met aankoop grond
nieuwe gemeentehuis Bronckhorst in
Hengelo Gld.

Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken

Neem contact op met de griffie:
Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,
tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl

goed gebruik gemaakt, maar liefst
105 reacties kwamen op de oproep
binnen. Voor Vorden en Hengelo Gld.
was er dus al een basisbeleid, nu is
ook goed gekeken naar mogelijkheden voor Hummelo, Steenderen en
Zelhem. Over het algemeen betekent dit dat de mogelijkheden voor
het buitengebied van die drie gebieden ruimer zijn geworden.

Op 25 januari jl. stemde de gemeenteraad van Bronckhorst in met de
aankoop van grond aan de Elderinkweg in Hengelo Gld. voor de bouw
van het nieuwe gemeentehuis van
Bronckhorst (percelen L 415 en
L 1141, grotendeels). Het nieuwe
gemeentehuis komt vlakbij het
zwembad.
Op dit moment heeft de gemeente
Bronckhorst een tijdelijke huisvesting in het gemeentekantoor aan de
Banninkstraat in Hengelo Gld. De
locatie is met een artikel 17 WRO

Met de beoogde plek aan de Elderinkweg denkt de stuurgroep een
goede locatie gevonden te hebben,
die gemakkelijk bereikbaar is voor
klanten en medewerkers. Door de
ligging aan de rondweg is het een
locatie die goed 'gezien' kan worden.
Een belangrijk voordeel van deze
plek is ook dat de parkeerplaatsen
zowel voor gemeentehuis als sportpark elkaar kunnen aanvullen. De
combinatiefunctie.
Het is de planning dat de gemeentelijke organisatie in de tweede helft
van 2009 naar de nieuwe locatie verhuist.

'Functies zoeken plaatsen zoeken
functies'.
• Voor minicampings is opgenomen
dat er beperkingen aan het maximale aantal van 30 plaatsen kan
worden gesteld. Dit geldt vooral in
het geval er bijzondere kampeermiddelen aanwezig zijn waar grotere groepen personen kunnen
verblijven. Hiermee wordt voorkomen dat de recreatieve druk op de
omgeving te groot wordt.

• Het aantal trekkershutten op een
minicamping is gelieerd aan het
aantal kampeerplaatsen. Per tien

plaatsen is één trekkershut toegestaan, met een maximum van drie
stuks.
• Op natuurkampeerterreinen zijn
beperkte voorzieningen mogelijk.
• Er is onderscheid gemaakt tussen
traditionele en nieuwe landgoederen.
• Mogelijkheden voor recreatieve
ontwikkeling zijn gekoppeld aan
de historische landgoederen met
als doel de instandhouding ervan.
Op nieuwe landgoederen zijn geen
dag- of verblijfsrecreatieve voorzieningen toegestaan.
• Er zijn handvatten gegeven voor
flexibel gebruik van de bestaande
verblijfsrecreatieterreinen, die zijn
gekoppeld aan een maximaal
bebouwingsoppervlak.
• Er is een heldere uitleg voor de recreatieondernemer toegevoegd,
waarin beschreven wordt wat
zijn/haar mogelijkheden zijn.
Beleidskader
Het recreatiebeleid is een beleidskader, waarin aangegeven is wat waar
mogelijk is, met welke voorwaarden
rekening gehouden moet worden en
welke procedures nodig zijn. Vaak is
voor wijzigingen een vrijstellings- of
bestemmingsplanprocedure nodig.
Informatieavond
Belangstellenden worden tijdens de
informatieavond op dinsdag
13 februari 2007 om 19.30 uur geînformeerd over het recreatiebeleid bij
zaal den Bremer in Toldijk. Hierna
ligt het beleid zes weken ter inzage,
zodat partijen hun zienswijzen
kunnen geven. Definitieve vaststelling van het beleid gebeurt naar
verwachting in de raadsvergadering
van mei 2007.

Afdelingen Veiligheid, vergunningen
en handhaving en Maatschappelijke
ontwikkeling verhuizen!
Op 2 februari a.s. is de gemeente tijdens de gebruikelijke openingstijden
geopend. Door interne verhuizingen
kan echter enige overlast ontstaan.
Hiervoor alvast onze excuses. Vanaf
5 februari is de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling verhuisd naar
het gemeentehuis en de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving in z'n geheel gevestigd op het
gemeentekantoor.
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving kunt u terecht voor:
Milieumeldingen en -vergunningen,
bodembeheer, afval, bouwstoffenbe-

sluit, geluid, energiebeleid, bouwen sloopvergunningen, openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding,
politie- en brandweerzaken en gebruiks-, horeca- en evenementenvergunningen

Bij de afdeling Maatschappelijke
ontwikkeling kunt u terecht voor:
Welzijn (jeugdbeleid, volksgezondheidbeleid, ouderenbeleid, vrijwilligersbeleid, kernenbeleid, accommodatiebeleid, Wet maatschappelijke
ondersteuning (beleid), kunst/cultuur- en sportbeleid) en onderwijs
(leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijshuisvesting, kinderopvang)
De DVD ‘Bronckhorst,
beleef het!’ is te koop bij de
VVV Bronckhorst.
De vastgestelde verkoopprijs
is € 7,50.
Een leuke manier om kennis
te maken met de gemeente
Bronckhorst!

Overgangsregeling subsidies 2007
samenleving
Op 23 november 2006 heeft de gemeenteraad de subsidieverordening
en het subsidiebeleidskader van de
gemeente Bronckhorst vastgesteld.
Op 12 december 2006 heeft b en w
de uitvoeringsregels en beleidsregels van het subsidiebeleid vastgesteld. Alle documenten samen vormen het geharmoniseerde subsidiebeleid van de gemeente Bronckhorst. Het nieuwe beleid is van
kracht geworden op 1 januari 2007.
2007 is echter een overgangsjaar. Dit
houdt in dat het jaar 2007 gelijk is aan
het jaar 2006 voor wat betreft subsidies. Als u op basis van het oude beleid subsidie ontving in 2006, ontvangt u in 2007 dus dezelfde subsidie
als in 2006. Voor subsidieaanvragers
die op basis van het oude beleid geen
recht hadden op subsidie maar op
basis van het nieuwe beleid wel, geldt
een overgangsregeling. Om in aanmerking te komen voor een subsidie

Nieuwe Wet Inburgering

op basis van deze overgangsregeling,
moet u voldoen aan de in het nieuwe
beleid gestelde criteria. Het nieuwe
subsidiebeleid met de overgangsregeling kunt u vinden op de website
van de gemeente Bronckhorst (onder: infobalie > plannen en projecten > subsidiebeleid).
Als u denkt in aanmerking te komen
voor een subsidie op basis van de
overgangsregeling kunt u het aanvraagformulier overgangssubsidie
2007 invullen. Dit formulier kunt u
vinden op de website van de gemeente Bronckhorst (onder: infobalie>
plannen en projecten> subsidiebeleid). Het formulier is tevens af te halen bij de receptie van het gemeentekantoor of op het gemeentehuis. Het
formulier dient u volledig in te vullen
te worden en voor 1 mei 2007 bij de
gemeente Bronckhorst in te leveren.
Zo snel mogelijk na 1 mei krijgt u bericht of u subsidie ontvangt.

De oude Wet Inburgering Nieuwkomers is sinds 1998 van kracht en verplicht nieuwkomers onder meer om
deel te nemen aan een inburgeringsprogramma. De wet was aan vernieuwing toe en daarom is op 1 januari jl.
de nieuwe Wet Inburgering ingegaan.
De hoofdlijnen van de nieuwe wet zijn:
• Asielmigranten (die als vluchteling in
Nederland een verblijfsvergunning
hebben gekregen) en imams (geestelijken) zijn aangewezen als verplichte groep voor inburgering
• Nieuwkomers die op vrijwillige basis
naar Nederland komen (gezinsherenigers en - vormers) moeten in hun
eigen land al een basistoets doen,
de verdere inburgering in Nederland is op eigen kosten
• Er is geen vrijblijvendheid meer, inburgering is verplicht anders krijgt
de asielmigrant, gezinshereniger en
-vormer geen vergunning om voor
onbepaalde tijd in Nederland te verblijven
• De gemeente heeft een spilfunctie

als het gaat om informatievoorziening, het regelen en bekostigen van
de inburgering voor groepen die
verplicht zijn in te burgeren en
handhaving (houdt iemand zich aan
de inburgeringsregels)
Zoals gezegd geldt voor mensen die
betrokken zijn bij gezinshereniging en
-vorming dat zij zelf de kosten voor
inburgering moeten betalen. De
gemeente kan hen wel informeren
over de mogelijkheden (bijv. over de
programma's en waar je deze kunt volgen). Als zij zich niet aanburgeringsregels houden, is ook in de wet geregeld
dat gemeenten op moeten treden. B en
w stemden onlangs in met de Verordening en Beleidsnotitie Wet Inburgering
gemeente Bronckhorst 2007. De raad
beslist er tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 februari a.s. over.
Het doel van de nieuwe wet en de rol
van de gemeente is natuurlijk dat
mensen die vanuit het buitenland naar

Vragen over inburgering? Henk Overbeek
van de afdeling Werk, inkomen en zorg
staat graag voor u klaar.

Nederland komen zo snel mogelijk
hun plek vinden in onze samenleving.
De oude Wet Inburgering Nieuwkomers blijft voorlopig nog wel van
kracht voor onder andere mensen die
in 2006 een aanvraag voor een
inburgeringsonderzoek hebben
gedaan en Antillianen en Arubanen die
Nederland instromen. Voor meer
informatie over de Wet Inburgering
kunt u contact opnemen met de heer
H. Overbeek van de afdeling Werk,
inkomen en zorg, tel. (0575) 75 02 50.

Wat vindt u van de gemeentepagina's in Contact?
Vul de enquête in en maak kans op een cadeaubon van 25 euro
"Na de herindeling zijn de gemeentepagina's Bronckhorst in
huis aan huisblad Contact van start gegaan. De pagina's
verschijnen nu sinds twee jaar in de huidige opzet. De pagina's
zijn voor de gemeente een belangrijk middel om u te informeren over zaken die bij ons spelen en voor u van belang
kunnen zijn. De gemeente maakt de pagina's voor ú. We vinden
het dan ook belangrijk om te weten wat u van de wekelijkse
informatie vindt. Vandaar deze enquête. Wij hopen dat u de
vragenlijst wilt invullen en zien uw reactie graag voor uiterlijk
9 februari a.s. tegemoet. Het invullen duurt ongeveer
15 minuten. Onder de inzenders verloten we drie cadeaubonnen van 25 euro. Met uw reactie kunnen we aan de slag om de
gemeentepagina's nog beter op uw wensen en behoeften af te
stemmen!"
Met vriendelijke groet,
Henk Aalderink
Burgemeester en portefeuillehouder communicatie en
voorlichting

U kunt de enquête in een envelop opsturen naar:
Gemeente Bronckhorst
Afdeling communicatie
Antwoordnummer 2519
7255 ZX Hengelo Gld.
Een postzegel is niet nodig!
Vragen
1. Hebt u de gemeentepagina's het laatste half jaar
gelezen?
 Ja, iedere week
 Ja, hoewel niet iedere week
 Nee
1a. Zo nee, waarom niet?
 Geen tijd
 Vormgeving spreekt niet aan
 Inhoud spreekt niet aan
 Ik ben (over het algemeen) niet gelnteresseerd
Als u bij vraag 1 Nee hebt ingevuld, ga dan door naar het
invullen van de adresgegevens. Het invullen van de overige
vragen is niet van toepassing.
2.




Hoe leest u de gemeentepagina's meestal?
Ik blader ze door
Ik lees hier en daar een artikel
Ik lees bijna alles (incl. de Openbare bekendmakingen)

3. Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen van de
gemeentepagina's?
 Tot 15 minuten
 15 tot 30 minuten
 30 minuten of langer
De gemeentepagina's zijn ingedeeld in twee delen: een
algemeen deel met artikelen over uiteenlopende onderwerpen en een deel met Openbare bekendmakingen (bouwen milieuvergunningen, bestemmingsplanzaken etc).
Hieronder volgt een aantal vragen over het algemene deel met
artikelen over verschillende onderwerpen
4.






Waardoor besluit u om een artikel te gaan lezen?
Titel
Lengte tekst
Foto's/illustraties
Onderwerp
Anders nl.

5.







Wat vindt u van de schrijfstijl van de artikelen?
Droog/saai
Leuk/levendig
Moeilijk
Eenvoudig
Precies goed
Anders nl.

6.





Wat vindt u van de verhouding tekst – illustraties/foto's?
Voorkeur voor meer tekst en minder illustraties/foto's
Precies goed
Voorkeur voor minder tekst en meer illustraties/foto's
Geen mening

7.





Wat vindt u van de lengte van de artikelen?
Te lang
Precies goed
Te beknopt
Geen mening

8. Vindt u de artikelen over het algemeen interessant en
leuk genoeg?
 Ja
 Nee
 Geen mening
9.




Vindt u de berichtgeving objectief genoeg?
Ja
Nee
Geen mening

10.Over welke onderwerpen zou u graag meer willen lezen
op de gemeentepagina's?
 Herinrichting en onderhoud aan wegen, groen en riool
 Gemeentelijk beleid en plannen
 Besteding gemeentelijke financiën en belastingen
 Voorzieningen die de gemeente voor minima heeft
 Afvalinzameling
 Jeugdbeleid
 Publieke dienstverlening
 Andere informatie
 Ik ben tevreden
Maximaal 3 antwoorden

11.De wekelijkse gemeentepagina's bevatten naast het
algemene deel met artikelen, het deel Openbare
bekendmakingen met informatie over vergunningverlening, -aanvragen, bestemmingsplanwijzigingen
etc. De gemeente is wettelijk verplicht om deze
informatie te publiceren. Is dit deel met informatie voor
u overzichtelijk?
 Ja
 Nee
12.Is de informatie in de Openbare bekendmakingen voor u
begrijpelijk?
 Ja
 Nee
Denk weer aan de gemeentepagina's Bronckhorst als
geheel (dus het deel met de verschillende artikelen en het
deel met Openbare bekendmakingen gezamenlijk)
13.Wat vindt u over het algemeen van de vormgeving van de
gemeentepagina's?
 Leuk/afwisselend
 Saai
 Overzichtelijk
 Rommelig
 Geen mening
14.Wat vindt u van de gebruikte lettergrootte?
 Precies goed
 Te groot
 Te klein
15.Vindt u dat de gemeente u over het algemeen genoeg
informeert?
 Ja
 Nee
 Soms wel/soms niet
16.Welk algemeen rapportcijfer (1 t/m 10) geeft u voor de
gemeentepagina's?
17.Wat is het meest belangrijke middel voor u om
gemeentelijke informatie te lezen?
 Gemeentepagina's in Contact
 Website www.bronckhorst.nl
 Regionale kranten (Gelderlander of Stentor)
Naam:
Straat:.
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Bedankt voor uw medewerking.

Informatieavond over recreatiebeleid
op 13 februari a.s.
De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in haar raadsprogramma uitgesproken dat recreatie en
toerisme een belangrijke pijler vormen van de gemeente. Er is ruimtelijk beleid op het gebied van recreatie en toerisme geformuleerd. U
leest hierover meer in het artikel
elders op deze pagina.

ge gelegd, zodat partijen hun zienswijzen kunnen geven. Definitieve
vaststelling van het beleid gebeurt
naar verwachting In de raadsvergadering van mei 2007.

Informatieavond
Belangstellenden worden tijdens de
informatieavond op dinsdag 13 februari 2007 om 19.30 uur geãnformeerd over het recreatiebeleid bij
zaal den Bremer in Toldijk. Hierna
wordt het beleid zes weken ter inza-

Uit de raad
Raadsvergadering 25 januari
2007
Op 25 januari vergaderde de gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De raad heeft
over de volgende onderwerpen een
besluit genomen:
• Bestemmingsplan 'Steenderen
2006 Zutphen-Emmerikseweg
83 en 83a'
Dit bestemmingsplan maakt het
mogelijk een hoveniersbedrijf met
dienstwoning te vestigen op dit
perceel. De raad heeft het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.
• Verkeerssituatie Dorpsstraat
Halle
De rapportage 'Quick scan verkeersmaatregelen Halle' is vastge-

steld als gemeentelijke visie voor
de korte en middellange termijn,
voor de verkeerssituatie op de
Dorpsstraat in Halle
• Grondaankoop nieuwbouw
gemeentehuis
De raad stelt een krediet van _
843.000,- beschikbaar voor de aankoop van gronden (percelen L415
en L1141 aan de Elderinkweg) om
het nieuwe gemeentehuis op te
bouwen. Zie ook het artikel elders
op deze pagina.
• Winkeltijdenverordening
De 'Winkeltijdenverordening gemeente Bronckhorst' is vastgesteld. Het stadje Bronkhorst is
aangewezen als gebied met toerististische aantrekkingskracht,
waardoor bepaalde verboden niet

gelden. Ook wordt de bevoegdheid
om jaarlijks koopzondagen aan te
wijzen geregeld.

Wat verder besproken is tijdens de
vergadering kunt u nalezen op de
website van de gemeente (onder
gemeente/raad en commissies).
De eerstvolgende gemeenteraadsvergadering is op 22 februari a.s.

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.

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen (borden en containers), 1 februari t/m 30 april
2007, Power Evenementen
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor halfvastenoptocht Angerlo, 26 februari t/m
10 maart 2007, MDS Buitenreclame
• Bronckhorst, tijdelijke reclameaanduidingen voor promoten openbaar vervoer, 23 februari t/m
8 maart 2007, Bizon Buitenreclame
• Toldijk, Wolfsstraat, éénrichtingsverkeer vanaf de Z-E weg, parkeerverbod Dollemansstraat en
gedeelte Z-E weg vanaf Toldijk tot Baak, 27 t/m 29 april 2007, Power Evenementen
• Toldijk, Wolfsstraat, muziekavonden 27 en 28 april, autotuning, kinderdorp, markt, kermisattracties 27 t/m 29 april, trekkertrek, vrachtwagencross en bangers 29 april 2007, Power
Evenementen
• Toldijk, Wolfsstraat, plaatsen tent, 26 t/m 29 april 2007, Power Evenementen
• Voor-Drempt, standplaatsvergunning voor verkoop snacks, frisdrank, snoep en frites, 1 januari
t/m 31 december 2007, snackbar Oost (E. Oost)
• Vorden, Schoolstraat 2-4, tijdelijke opslag bouwmateriaal op gedeelte van de openbare weg,
vanaf heden t/m 30 juni 2007, dhr. G. van Kampen

Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt
u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 16, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1993/2000'
• Steenderen, Hoge Wesselink, verlenging van de termijn voor het gebruik van een parkeerterrein t.b.v. Aviko tot 1 augustus 2007, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
• Toldijk, Schiphorsterstraat 3, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 1 februari t/m 14 maart
2007 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 02 50. Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de ontwerpbesluiten naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 19 januari 2007:
• Hengelo Gld., achter perceel Vordenseweg 28, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1984'

Bouwvergunningen
• Drempt, Rijksweg 20A, vergroten magazijn
• Hengelo Gld., De Rusthoek 10/zijkant, twee gewijzigde aanvragen om bouwvergunning, plaatsen scootmobielberging
• Hengelo Gld., Zelhemseweg 44, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen woonboerderij
• Steenderen, Molenkolkweg 7, bouw carport
• Vierakker, Kapelweg 18, vernieuwen dakramen
• Vorden, Almenseweg 49, gedeeltelijk vernieuwen woning met stalling
• Vorden, Het Leemgoor 24, verbouw woning
• Vorden, Holtmaet 16, aanbouw bijkeuken
• Vorden, Maandagweg 2, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Willem Alexanderlaan 3, bouwen serre en carport
• Zelhem, Doetinchemseweg 54, plaatsen dakkapel
• Zelhem, Koeriershoek 3, vergroten woning
• Zelhem, Markt 5, plaatsen reclameborden

Voorgenomen vrijstellingen

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 na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Monumentenwet 1988
Ontwerpbesluit (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb)

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van
1 februari t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hoog-Keppel, Dubbeltjesweg 20, historische buitenplaats 'De Ulenpas', aanvraag monumentenvergunning voor de restauratie van de hangbrug

• Hummelo, Broekstraat 17, vrijstelling om een kantoorgebouw te mogen bouwen. Het betreft
een vrijstelling met toepassing van artikel 14, lid 3, sub 1 van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'
• Olburgen, Olburgseweg 8a, vrijstelling om een schuur te mogen bouwen. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 7, lid 6, sub b en d van de planvoorschriften van het
geldende bestemmingsplan 'Olburgen 1994'
• Vorden, Prins Clauslaan 2, vrijstelling om een carport te mogen bouwen. Het betreft een
vrijstelling met toepassing van artikel 8, lid 5 van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Vorden West en Zuid 1992'

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 15 maart 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heer
W. Hagens of de heer C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hoog-Keppel, Rijksweg 56, vrijstelling om een veranda te mogen bouwen. Het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998',
tevens is het voornemen om vrijstelling te verlenen op grond van artikel 15 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening aan de orde, hetgeen een vrijstelling betreft met toepassing van artikel
21, lid 3 van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'
• Zelhem, Handelsweg 11, vrijstelling om een bedrijfspand te mogen verbouwen. Het betreft een
vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 1970'
• Zelhem, Stationsstraat 36-38, vrijstelling om een winkel/woning te mogen verbouwen. Het betreft een
vrijstelling van de planvoorschiften van het geldende bestemmingsplan 'Komplan fase III, IV, V Zelhem'
Ter inzage
De ontwerpbesluiten en de bouwplannen liggen van 1 februari t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden 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 02 88.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenverordening Bronckhorst 2006
Ontwerpbesluit (art. 11 mon.verordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt van 1 februari t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
* Hummelo, Keppelseweg 12, aanvraag monumentenvergunning voor het realiseren van een
aanbouw aan de achterzijde van het pand.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke ziens-

Openbare bekendmakingen - vervolg
wijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 15 maart 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat
dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de heer
W. Hagens of de heer C. Hofs tel. (0575) 75 03 53/52.

Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, drank- en horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouwvergunningen) of
Openbare werken (kapvergunningen). 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.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

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.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 23 januari 2007:
• Steenderen, Koningin Wilhelminastraat, afsluiten van de weg i.v.m. A.N.W.B. Streetwise,
7 maart 2007 van 08.00 tot 12.00 uur, basisschool St.Joannes

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 22 januari 2007:
• Vorden, Van Lennepweg 4, veranderen/verbouwen woning
• Zelhem, Dennenweg 1, verbouwen schuur, verleend met vrijstelling van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2-1988'
• Zelhem, Dennenweg 1, bouwen woning, verleend met vrijstelling van het bestemmingsplan
'Buitengebied 2-1988'
• Zelhem, Ruurloseweg 39, vergroten logiesbedrijf, verleend met toepassing van artikel 50 lid 4
van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Soerlant III, oprichten 11 woningen, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 23 januari 2007:
• Vorden, de Horst 1, bouwen zwembad, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50, lid 4 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Kruisbergseweg 12, bouwen werktuigenberging
• Zelhem, Stikkenweg 66, bouwen bedrijfsgebouw
Verzonden op 24 januari 2007:
• Hengelo Gld., Aaltenseweg 12, bouwen garage/berging, verleend met vrijstelling op grond van
artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Horecawet
Verzonden op 23 januari 2007:
• Vorden, kasteel Vorden B.V. in Vorden, voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting de Horsterkamp 8 in Vorden

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 24 januari 2007:
• Hengelo Gld., aan Power Evenementen B.V. is vergunning verleend voor het uitoefenen van een
horecabedrijf in de inrichting Spalstraat 1

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en art.
5.4.1 APV)
Verzonden op 22 januari 2007:
• Vorden, Wildenborchseweg 20, voor verbranding nabij de Wildenborchseweg 20
Verzonden op 30 januari 2007:
• Toldijk, Wolfstraat 1, voor verbranding nabij de Lindeweg in Steenderen
• Zelhem, Hummeloseweg 49, voor verbranding nabij de Hummeloseweg 49
• Zelhem, Ruurloseweg 26, voor verbranding nabij de Oosterwijkweg

Verlenging Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art.
5.5.1 en art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 30 januari 2007:
• Zelhem, Haitinkweg 9, voor verbranding nabij de Haitinkweg 9
• Vorden, Ruurloseweg 30, voor verbranding nabij de Ruurloseweg 30

Kapvergunningen
Verzonden op 24 januari 2007:
• Baak, Broekstraat 5, vellen van drie kastanjebomen, noodkap, geen herplantplicht
• Baak, Leeuwencampweg 22, vellen van vier esdoorns, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Meeninklaan 5, vellen van vijf eiken en vier beuken, geen herplantplicht
• Hengelo Gld., Regelinklaan 3, vellen van vijf beuken, drie Amerikaanse eiken en één els,
herplant verplicht: volgens ingediend plan
• Hummelo, Zelhemseweg 19, vellen van één eik, herplant verplicht: één eik
• Steenderen, Covikseweg 12, vellen van één notenboom (walnoot) en twee hulstbomen, herplant
verplicht: één hulstboom
• Steenderen, Koningin Julianalaan 23, vellen van één beuk, geen herplantplicht
• Vorden, Nieuwstad 35, vellen van één notenboom (walnoot), herplant verplicht: één boom naar
keuze
Verzonden op 25 januari 2007:
• Hummelo, begraafplaats, vellen van vier beuken. Herplant verplicht: vier beuken

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

Bestemmingsplannen
Onherroepelijk wijzigingsplan Buitengebied Steenderen 2006 Dambroek
5, Baak
Het wijzigingsplan 'Buitengebied Steenderen 2006 Dambroek 5 te Baak' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de wijziging van de agrarische bestemming van het perceel
Dambroek 5 in Baak in een woonbestemming en een splitsing van de voormalige agrarische bedrijfswoning en de daarmee in verbinding staande agrarische bedrijfsgebouwen in twee zelfstandige woningen .
Het onherroepelijke wijzigingsplan 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.
Aangezien het wijzigingsplan nu onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het
indienen van een reactie.

Onherroepelijk bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• Buitengebied 2005 Toldijkseweg 11. Het plan heeft betrekking op de splitsing van een burgerwoning in twee wooneenheden
• Buitengebied Hengelo 2004 Remmelinkdijk 5a/Jebbinkweg 4. Het plan heeft betrekking op de
omzetting van de agrarische bestemming van het perceel Remmelinkdijk 5a in Hengelo Gld. in
de bestemming 'Verblijfsrecreatie'
• Buitengebied 2006 Eekstraat 3. Het plan heeft betrekking op het realiseren van twee recreatieappartementen in een vrijkomende stal op het perceel Eekstraat 3 in Steenderen
• Steenderdiek 1999-2005. Het plan heeft betrekking op:
- de oostelijke uitbreiding van het bedrijfsterrein van Aviko in Steenderen
- een nieuwe verbindingsweg vanaf de L. Dolfingweg om deze uitbreiding naar de dorpskern
van Steenderen
- de noordelijke uitbreiding van en het lokale bedrijventerrein aan de Dr. A. Ariënsstraat in
Steenderen
- een nieuwe ontsluitingsweg vanaf de L. Dolfingweg naar de noordelijke uitbreiding van het
lokale bedrijventerrein
De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen 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.
Aangezien de plannen nu onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Wet milieubeheer
Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 1 februari t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
* Hengelo Gld., Ruurloseweg 78a, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een varkensfokkerij
* Vorden, Schuttestraat 26, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor
een veehouderij
Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van
de bescherming van het milieu.

Ingetrokken kapvergunning
Verzonden op 26 januari 2007:
• Hoog-Keppel, Hessenweg, vellen van 37 beuken

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, op 7 maart 2007 is de Koningin Wilhelminastraat, vanaf de Koningin Emmastraat
t/m de achteringang van de St. Joannesschool van 08.00 tot 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Zelhem, van 5 t/m 9 februari 2007 is de Abraham Kuyperstraat, tussen de Slotemaker de Bruïnestraat en de Troelstrastraat, in verband met snoeiwerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer, behalve 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

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend v¢¢r 15 maart 2007. Indien u dat wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk
met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen
tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, tel. (0575) 75 02 87.
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.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 1 februari t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
* Hengelo Gld., Baaksevoetpad 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning
voor een varkenshouderij

Openbare bekendmakingen - vervolg
De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is na ingekomen zienswijzen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. degenen die zienswijzen hebben tegen de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen 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 'sGravenhage en wel vóór 15 maart 2007.
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.

Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 1 februari t/m 14 maart 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Hofstraat 1, voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer op een reeds aanwezig bedrijf/inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. De ingediende melding heeft betrekking op kleedkamers en een kantine/keuken voor
v.v. De Baakse Boys
• Drempt, Rijksweg 20a, voor het veranderen van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing is. Gezien
de ingediende melding is er in de inrichting sprake van: kantoor, verkoop en onderhoud alsmede magazijnactiviteiten. De verandering heeft te maken met magazijnuitbreiding
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Verordeningen
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in de vergadering van 21 december 2006 ingetrokken:
1. de Telecommunicatieverordening Hengelo Gld., vastgesteld op 29 juni 1999
2. de Telecommunicatieverordening Hummelo en Keppel, vastgesteld op 25 januari 2000
3. de Telecommunicatieverordening Steenderen, vastgesteld op 28 maart 1990
4. de Telecommunicatieverordening Vorden, vastgesteld op 1 juni 1999
5. de Telecommunicatieverordening Zelhem, vastgesteld op 29 april 1999
en de Telecommunicatieverordening Bronckhorst vastgesteld. In de telecommunicatieverordening staan regels voor de aanleg, instandhouding en opruiming van telecommunicatiekabels in
openbare grond.
De Telecommunicatieverordening Bronckhorst ligt vanaf heden voor iedereen ter inzage in het
gemeentekantoor bij de afdeling Openbare werken en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. De Verordening treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 december
2006.

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007
B en w hebben op 23 januari 2007 de 'Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007' vastgesteld. De beleidsregels zijn regels ten behoeve van de
uitvoering van prestatieveld 6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Prestatieveld
6 van de Wmo bepaalt dat de gemeente maatschappelijke ondersteuning regelt voor haar inwoners met beperkingen, chronisch psychische- of psychosociale problemen via het verlenen van
voorzieningen. De beleidsregels vormen een gedetailleerde uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde 'Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente
Bronckhorst 2007' en het door het college vastgestelde 'Besluit voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007'.
De beleidsregels treden met terugwerkende kracht in met ingang van 1 januari 2007. Gelijktijdig
met de inwerkingtreding van de beleidsregels vervalt het verstrekkingenboek Wet voorzieningen
gehandicapten 2005.
De beleidsregels zijn te downloaden van de gemeentelijke website www.bronckhorst.nl. Kijk
onder snelmenu bij 'Alles over de Wmo'. Ook liggen de beleidsregels ter inzage bij de afdeling
Werk, inkomen en zorg in het gemeentehuis.

Formulier aanvraag voorziening Wmo en/of AWBZ
Heeft u al eens een kijkje genomen op
www.bronckhorst.nl?

Website

Bijvoorbeeld om meer te weten te komen over het aanvragen van een bouwvergunning, de Vangnet regeling
huursubsidie of de gehandicaptenparkeerkaart?

Het college van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 23 januari 2007 ook het formulier
vastgesteld waarmee u een aanvraag voor een voorziening in het kader van de Wmo kunt indienen. Ook dit aanvraagformulier is te downloaden van de website www.bronckhorst.nl. onder
snelmenu bij 'Alles over de Wmo'. Tevens is het formulier telefonisch op te vragen via tel. (0575)
75 02 50 of af te halen bij het Wmo-loket in het gemeentehuis.

www.contact.nl

WEEKBLAD

Nu ook op internet
Sanitiem nu ook in hengelo
Eindelijk één adres !
Voor badkamers en tegels tot en met volledige
wellnessruimte. Modern of klassiek,van tegelvloer
tot plafond en verwarming,airconditioning en elektra.
Eén adres voor alles wat wonen nog comfortabeler
maakt,nu bij u in de buurt.
Een uniek installatiebedrijf
Heegt installatie heeft alles in huis om u van dienst te
zijn;apparatuur,inrichting en techniek. Als installatie
bedrijf weten wij wat voor u van belang is.
Gebruiksgemak,de zekerheid van kwaliteit,design
met een persoonlijk accent: Onze adviseurs hebben
het antwoord. Persoonlijke aandacht en maatwerk
advies maken Heegt uniek.

Zaterdag
3 februari a.s.
van 09.00 u.
tot 16.00 u.

Aan u de keus
Naast de Sanitiem showroom is er een ruime afhaal
balie voor de dhz-er. Zelf doen, samen doen, laten doen
Sanitiem biedt u de keus

Openingstijden: ma 13.00-17.30 di t/m vrij 8.00-17.30
vrijdag koopavond Za 8.00-16.00
Winterswijk is op zaterdag gesloten

Gratis*
ruitreparatie
en kenteken
graveren!

www.sanitiem.nl
Wij zijn een innoverend
installatiebedrijf en gevestigd
in Winterswijk.
Sinds juni 2006 zijn wij ook
gevestigd in Hengelo (Gld).
Hier hebben wij de beschikking
over een 200 m2 nieuwe sanitaire
showroom en afhaalbalie t.b.v.
de doe het zelver.
Wij zijn actief als totaalinstallateur
in de gehele Achterhoek

Heegt Hengelo Molenenk 6 7255 AX Hengelo Tel:0575-465258
Heegt Winterswijk Tinbergenstraat 42 7102JL Winterswijk Tel:0543-518474
www.heegt.nl

Zorgeloos
schadeherstel

* vraag naar de voorwaarden.
Handelsweg 7-11, 7021 BZ Zelhem
Tel. 0314 - 62 28 39
www.autoschadewillemsen.nl

Meer
dan alleen
schadeherstel

DIT KAN ALLEEN BIJ AUTO PALACE!

*Op al onze nieuwe voorraadauto’s bieden wij minimaal
1.500 euro (ongeacht leeftijd
en staat van de auto) bij aanschafwaarde v.a. 10.000 euro

GEGARANDEERDE INRUIL

GRATIS
Hapje en
Drankje

GRATIS
Broodje
knakworst

GRATIS
Op het
springkussen

1.500,-

GRATIS
Cadeautje
voor de
kinderen

ZONDAG OPEN!

SLOOPSHOW
AUTO PALACE SLOOPT HAAR OUDE SHOWROOM, ALLES MOET DUS LEEG!

2, 3 EN 4 FEBRUARI

COMPANY CARS
BOUWJAAR 2005 EN 2006
SUPERSCHERP GEPRIJSD!
WEINIG KILOMETERS!

18X

35X

AUTOWASSEN 2 EURO

CHEVROLET MATIZ

ACE EN BREEZE VANAF

6.795,-

Corsa-Astra-Meriva-Zafira

AUTO PALACE HEEFT DE LAATSTE
CHEVROLET AKTIEMODELLEN
OPGEKOCHT EN DEZE WILLEN WE
ZO SNEL MOGELIJK WEER KWIJT!

OP=ECHT OP!

CHEVROLET KALOS
ACE EN BREEZE VANAF

37X

9.495,126 “nieuwe”

ASTRA & ZAFIRA KORTING

1.000,-

OP=OP!

*Nu tijdelijk 1.000 euro
in prijs verlaagd!

29X

HOGE INRUILPRIJZEN

APK 2 EURO
exclusief afmeldkosten en
toeslagen.(alleen op vrijdag
2 en zaterdag 3 februari)

We hebben weer volop “nieuwe” occasions door alle aﬂeveringen van nieuwe auto’s! Daarom nu extra veel keus!
*Vraag naar de voorwaarden. Genoemde prijzen zijn exclusief kosten rijklaarmaken, metallic lak, leges en verwijderingsbijdrage.

Auto Palace
Plakhorstweg 1-3, 7008 AS Doetinchem, Tel. 0314-341600

Showtijden: vrijdag 2 feb. 9.00 - 20.00 uur (extra koopavond), zaterdag 3 feb. 10.00 – 17.00 uur, zondag 4 feb. 10.00 – 17.00 uur
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Bundeling agrarische en toeristische ondernemers

Waarom een STIHL motorzaag
altijd goed voor u is

Stichting plattelandstoerisme
Achterhoek opgericht
Met een feestelijke bijeenkomst is
donderdagavond 25 januari de
nieuwe Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek opgericht. In deze
stichting verenigen die ondernemers zich die beleving van het platteland een belangrijke plaats in
hun bedrijfsvoering geven. Doel van
de stichting is vanuit krachtenbundeling te komen tot een centraal
aanspreekpunt voor het plattelandstoerisme. Dankzij die samenwerking kan het plattelandstoeristisch product verbeteren en de marketing slagvaardiger worden aangepakt. Zodat het aantal gasten toeneemt en het rendement van de verschillende bedrijven verbetert. De
stichting is voortgekomen uit een
informele samenwerking van een
zestigtal ondernemers, vorig jaar
opgezet met medewerking van LTO
Noord, ABT en GOBT.
PLAN VAN AANPAK
Het bestuur van de nieuwe stichting
gaat voortvarend te werk. De komende
twee weken zullen deelnameovereenkomsten worden gesloten met de plattelandsondernemers. De verwachting
is, dat zeker zestig bedrijven zich zullen aansluiten. Voorzitter Janny Gerritsen: "Er is een potentieel van meer
dan honderd bedrijven in de Achterhoek. Wij denken dat de stichting veel
voor die ondernemers kan betekenen.
Immers: samen sta je sterk. Zeker in
de richting van overheden en andere
toeristische organisaties. Wij gaan er
dan ook van uit dat we zeker zestig ondernemers voor deelname kunnen interesseren.". Gerritsen geeft aan, dat
straks bij de promotie nauw zal worden samengewerkt met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT). De
nodige raamafspraken daarvoor zijn
inmiddels gemaakt. Continuering van
de succesvolle activiteiten van 2006

DE WENDING

(zie hieronder) staat in elk geval op het
programma.
UUTBLAOZ'N
In 2006 is onder verantwoordelijkheid
van LTO Noord Projecten een eerste
stap gezet voor de nu gelntensiveerde
samenwerking. Dankzij een subsidie
van Europese Unie en de provincie
Gelderland kon onder andere een
drukwerk worden uitgebracht en een
website www.uutblaozn.nl worden gelanceerd. Kapstok voor die promotie
was 'Uutblaoz'n', actief genieten op
het Achterhoekse platteland. ABT verzorgde integraal de marketingactiviteiten, met assistentie van het Gelders
Overijssels Bureau voor Toerisme
(GOBT). Bovendien zijn in 2006 tal van
(intern gerichte) activiteiten ondernomen die de basis hebben gelegd voor
een goede start van de nu opgerichte
stichting. Zo hebben de ondernemers
bijvoorbeeld hard gewerkt aan het samenstellen van aantrekkelijke arrangementen voor de toerist. Deze worden in maart op de hierboven genoemde website gepresenteerd.
DEELNEMERS
Het bestuur van de Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek bestaat uit
ondernemers vanuit verschillende disciplines, variërend van recreatieboerderij tot wijngoed en van restaurant
tot kampeerterrein. Niet alleen het bestuur kent een rijke schakering, de
wens is dat ook het deelnemersveld
net zo rijk geschakeerd zal worden.
Zodat een breed vlak aan ondernemers ontstaat om samen die sterke
vuist te maken. Diegene die meer informatie wenst of zich voor deelname
aan de stichting wil aanmelden kan
contact opnemen met secretaris Anja
Hakken van Boerderij Schoneveld in
Ruurlo, tel. (0573) 49 16 03.

De familie exposeert

Administratiekantoor

VOORLOPIGE CIJFERS 2006
Veiligheid - Comfort - Kwaliteit - Ergonomie
Zowel met een lichte als met een zware professionele motorzaag
concentreert u zich nauwkeurig en ontspannen op uw werk.
Want elke STIHL motorzaag biedt u een groot vermogen, ergonomische vormgeving,
uitgebreide veiligheidsuitrusting en eenvoudige bediening.

Meer bij
informatie bij uw erkende dealer:
Meer informatie
uw erkende dealer:

NU AL KLAAR ??
BIJ ONS WEL !!

v.o.f.

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl
STIHL, voor een lange levensduur

Membra Jesu nostri
Dietrich Buxtehude
Als herinnering aan het feit dat Dietrich Buxtehude
driehonderd jaar geleden is gestorven brengt het
ensemble Il Concerto Barocco samen met het vocaal
ensemble Pulchra Mundi zijn monumentale cyclus
in zeven cantates "Membra Jesu nostri".
Dietrich Buxtehude was de oudste zoon van de organist
Johannes Buxtehude en ontving van deze zijn eerste muzieklessen. Verder studeerde hij o.a. bij Scheidemann die
op zijn beurt weer een leerling was van de beroemde
componist Sweelinck, afkomstig uit de Hanzestad Deventer. Een extra link met Deventer is dat Buxtehude bij
Scheidemann studeerde in dezelfde tijd als Reincken, die
organist werd in de Bergkerk in Deventer. Reincken en
Buxtehude werden vrienden voor het leven. Buxtehude
kreeg een mooie baan als organist aan de Marienkirche
in de belangrijke Hanzestad Lübeck, mede door aan één
van de daar aan verbonden voorwaarden te voldoen; hij
trouwde namelijk met de dochter van zijn voorganger.
Toen hij zelf later op zoek moest naar een opvolger probeerde hij de zelfde truc om zijn eigen dochter aan de
man te krijgen. Hij stelde als voorwaarde dat zijn eventuele opvolger hiermee zou trouwen.

In de maand februari
op alle types
MENGKRANEN en
DOUCHEKOPPEN

10% korting
Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

samenwerking met het vocaal ensemble Pulchra mundi.
Het verhaal wil dat zowel Bach als Händel, die beide naar
Met deze kleine bezetting biedt dit programma een uitdeze baan hadden gesolliciteerd er om deze reden van af
stekend alternatief om op intieme en contemplatieve wijzagen en hun heil elders zochten. Buxtehude heeft een
ze het Lijdensverhaal van Christus te beleven. Het congrote invloed gehad op tijdgenoten als: G.F. Händel, G.P.
cert vindt plaats op Zaterdag 10 februari, aanvang 20.00
Telemann, maar bovenal J.S. Bach. Deze laatste is in 1705
uur in de Willibrorduskerk, Vierakkersestraatweg 31 te
te voet van zijn woonplaats Arnstadt naar Lübeck geVierakker (bij Wichmond, ca. 5 km ten zuiden van Zutreisd, een tocht van meer dan 400 km, om Buxtehude te
phen). Kaarten reserveren: www.ilconccertobarocco.nl
horen spelen en van hem onderricht te krijgen. "Membra
Kaartverkoop: VVV Vorden/Zutphen.
Jesu nostri" heeft Jezus' Lijdensgeschiedenis als thema en
is een cyclus van zeven cantates, waarvan ieder een meditatie inhoudt over
één van de zeven Lichaamsdelen van
Christus aan het Kruis: Zijn Voeten,
Zijn Knie, Zijn Handen, Zijn Zij, Zijn
Borst, Zijn Hart, Zijn Hoofd. Programma: Dietrich Buxtehude Membra Jesu
nostri. Bezetting: Jonathan Talbott, Viool Kees Hilhorst, Viool Andrew Read, Zeventien Achterhoekse campings de schoolvakanties vallen buiten de
Violone Harjo Neutkens Theorbo. In en het Achterhoeks Bureau voor geldigheid van de Camping Card AchToerisme ABT werken al zo’n vijf- terhoek. Bovendien is er een aantal
tien jaar samen om de Nederlandse campings, dat nog andere periodes als
vakantieganger voor een kampeer- hoogseizoen hanteert. Informeert u
vakantie in de streek te interesse- daarom altijd vooraf bij de camping,
ren. In 2007 krijgt die samenwer- waar u van plan bent naar toe te gaan.
SPILBROEKSHOW NEEDE
king een nieuwe impuls. Er is nameHoenders: Lakenvelder Hoen: E.H. Ru- lijk een Camping Card Achterhoek GRATIS KENNISMAKINGSWEEKEND
esink 1xZG, 1xG; Vorwerk Hoen: E.H. gelntroduceerd. Met die (gratis!) Iedereen die zo’n Camping Card AchterRuesink 1xF, 1xZG, 1xG; Appenzeller kaart kan tegen vaste, uniforme ta- hoek (CCA) heeft aangeschaft kan het
Baardhoen:: H. van Olst 1xZG. Wyan- rieven worden gekampeerd. Behal- weekend vóór Pasen (30 maart tot en
dotte Hoen: B. Wassink 4xZG.
ve een drukwerk met overzichtelij- met 1 april) twee nachten gratis kampeke presentaties van de bedrijven is ren. Uiteraard tegen dezelfde condities
Dwerghoenders: Vorwerk Kriel: Sil er ook een website www.kampere- als die gelden voor het gebruik van de
CCA. Welke campings van het samenRuesink 2xZG, 2xG; Appenzeller Spits- nindeachterhoek.nl gelanceerd.
werkingsverband aan het kennismakuif: H. van Olst 5xZG, 2xG.
kingsweekend meedoen is vermeld op
CAMPING CARD ACHTERHOEK
Konijnen: Vlaamse Reus: A. Dijkstra Op vertoon van deze kaart betaalt de de website en in de actiegids.
1xZG; Franse Hangoor: A. Eggink kaarthouder/kampeerder een geredu1xZG, 1xG; Rode Nieuw Zeelander: J. ceerd overnachtingstarief. Dit tarief INFORMATIE
Bakering 1xZG, 2xG; Alaska: J. Bake- varieert: € 10, € 12 of € 14. In de actie- Alle informatie is te vinden op de webring 3xF, 2xZG; Hollander: K. Hiet- gids en op de website staat per deelne- site: www.kamperenindeachterhoek.nl
brink 2xZG, 1xG; Hulstlander: A. Dijk- mend kampeerterrein aangegeven Diegene die tevoren meer informatie
stra 3xZG, 1xG; Nederlandse Hangoor welk tarief wordt gehanteerd. Dat ta- over attracties en bezienswaardigheDwerg: Sharon Eggink 2xG, Devin rief hangt uiteraard samen met de den in de regio wenst, wordt een bevoorzieningen/faciliteiten op de desbe- zoek aan de website www.vvvachterHorstman 1xF, 2xZG, 1xG.
treffende camping. Ook is in de gids hoek.nl aangeraden. Aan die site is
en op de website uitgebreid omschre- ook een webwinkel gekoppeld, waar
KLEINDIERENEXPO UTRECHT
Konijnen: Vlaamse Reus: T. Janssen ven tegen welke condities de kaart onder andere de kampeergids en de
1xF; Franse Hangoor: R. Bruinsma kan worden gebruikt. De kaart is gra- Camping Card Achterhoek kunnen
1xZG, 1xG, Bram Bruinsma 1xZG; Ge- tis en heel simpel te verkrijgen. Een be- worden besteld. Genoemde kampeerle van Bourgondie: W. Boersma 2xF, zoek aan genoemde internetsite is vol- brochure is ook verkrijgbaar in de
2xZG; Rode Nieuw Zeelander: G. Len- doende. De kaart is één kalenderjaar stand van het Achterhoeks Bureau
selink 2xZG, 1xG; Hollander: T. Jans- geldig in het voor- en naseizoen (tot 1 voor Toerisme op de Caravan die van
sen 2xF, 2xZG, 1xG, K. Hietbrink 1xF, juli en na 1 september). Het Hemel- 25 tot en met 30 januari wordt gehouvaartsweekend, Pasen, Pinksteren en den in Leeuwarden.
2xG, A.J. Everink 1xF, 1xG.

Nieuwe impuls samenwerking
Achterhoekse campings

Onder deze naam wordt een expositie gehouden van Paul Snelder, Rob
Gosselink, Karin van der Pas en Emmeke Gosselink. Op de locatie Rhabergseweg 26 op Rha, nabij Steenderen, zijn op 4 februari 2007 tussen
11.00 en 17.00 uur hun beelden, houtsculpturen, keramiek, tekeningen en
schilderijen te bekijken.
Paul Snelder woont sinds 1988 in
Hoog-Keppel en werkt als bedrijfskundig adviseur. In zijn vrije tijd maakt hij
beelden in steen. Door de karakteristieken als kleur, vorm en hardheid
ontstaan beelden, waarbij opgedane
indrukken tijdens verre reizen zijn
voornaamste inspiratiebron zijn.
Sinds 1995 maakt hij deel uit van de
Gruitpoort beeldhouwgroep in Doetinchem, waar hij les heeft van Jozef
Kemperman, een Achterhoekse beeldend kunstenaar.
Rob Gosselink woont in Rha en heeft
een timmer-aannemersbedrijf. Zijn
grootste passies zijn jagen en beeldhouwen in hout, het materiaal waar
hij al zijn leven mee werkt, wat te zien
is in zijn sculpturen. Het hout, favoriet
is notenhout, heeft geen verrassingen
voor hem. De sculpturen vormen zich
‘vanzelf’, met de tekening van het
hout als inspiratiebron. Rob heeft wekelijks les in de Gruitpoort van Geert
Lebbink. Karin van der Pas woont in

Ede en werkt enkele dagen per week
als verpleegkundig-diabetesspecialist
in Ede. Karin heeft de laatste jaren een
passie voor keramiek ontwikkeld. Ze
volgde een driejarige opleiding bij de
SBB in Gouda en rondde deze af, voor
handvormen en glazuurtheorie, in
het voorjaar van 2006. De tentoongestelde werken zijn de vaste themaopdrachten van school. In de toekomst
hoopt Karin haar persoonlijke stijl te
gaan ontwikkelen.
Emmeke Gosselink woont in Steenderen en werkt als woonadviseur bij een
woningcorporatie. Emmeke tekent en
schildert haar hele leven en de afgelopen jaren werd haar eigen stijl steeds
duidelijker. De tentoongestelde schilderijen laten een deel van de zoektocht naar een eigen stijl zien, met een
uiting van haar persoonlijke gevoel en
indrukken uit de natuur. Emmeke
heeft les gehad van Marianne Merks.
De familie exposeert, 4 februari 2007,
Rhabergseweg 26, Rha.

P.K.V.
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Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Levering van:
- Ophoogzand
- Tuinaarde
- Mengkorrelmix 0-6
- Gebroken puin
- Grind
- (Sier-) klinkers
- Bestratingsmateriaal

Tevens kunnen wij u voor
al uw landschapswerken
van dienst zijn:
- Poelen graven
- Hout versnipperen
- Laanbomen snoeien
- Maaiwerkzaamheden

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

STICHTING CJV ZOMERKAMPEN
Bronckhorst e.o.

Weekmenu:
MAANDAG
29 JANUARI

De stichting CJV Zomerkampen Bronckhorst e.o. zoekt voor de diverse

Toneeluitvoering
De toneelgroep Vierakker-Wichmond
brengt op de planken een blijspel in drie bedrijven

“ALS DE HAAN KREIT”
geschreven door A. Henrichs

vrijdag 2 , vrijdag 9 en zaterdag 10 februari

LEIDING & KEUKENPERSONEEL
sen de 6 en 16 jaar.
Wat verwachten we:
• maximaal 1 week van uw zomervakantie (sommige kampen zijn ook korter)

x
af
n
a
V
z 8.50
heden:

• Een gezonde dosis humor
• met kinderen omgaan geen bezwaar
• uithoudingsvermogen

in het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.
aanvang 20.00 uur zaal open 19.30 uur
kaarten in de voorverkoop bij:
bakker Besselink in Wichmond,
St. Ludgerusgebouw in Vierakker en
’s avonds aan de zaal maar vol is vol!!!!!

DINSDAG

• koken voor grote groep geen bezwaar vinden
Wat kunnen we bieden:

R)
17.OO UU
(VANAF

WOENSDAG
31 JANUARI

30 JANUARI
Aardappel

Zuurkool

Schotel

DONDERDAG
1 FEBRUARI

zomerkampen van 2007:

Wie heeft er zin in gezelligheid en kamperen met een groep jongeren tus-

A 8,-

DINSDAG 30 JANUARI TOT EN MET VRIJDAG 2 FEBRUARI

Gesloten

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

x
AFHALEN

Kabel
Jauw
met dille pasta

Iedere dinsdag :

Gemarineerde

Varkens
Steak
met gebakken aardappel
en warme groente

VRIJDAG
2 FEBRUARI

Schnitzel z 8.50
met frites en salade

Iedere woensdag :

Onbeperkt GAMBA’S Onbeperkt SPARE-RIBS
voor maar a 17,50 P.P. (vanaf 2 personen)

voor maar a 17,50 P.P. (vanaf 2 personen)

EETCAFÉ “DE GROES” 7021 CK ZELHEM T: 0314 62 20 44 WWW.DEGROES.NL

• een week vol plezier
• onvergetelijke herinnering aan het kamp
• nieuwe vrienden zoals de andere kampleiding
• dankbare kinderen en hun ouders
• eeuwige dank van het bestuur
De kampweken zijn;

Zaterdag 17 februari begint
Hondenschool
‘Klein Weetink’
te Velswijk weer met de
nieuwe trainingen.
Ook fly-ball en
behendigheidsbaan.
Inl. en/of opgave:
L. Mullink (0314) 62 23 61
A. Peters
(0314) 64 14 36
H. Jaaltink (0575) 55 13 91
Zie ook www.kleinweetink.nl

Jachthondenschool
Banninkhof

PUPPY CURSUS
iedere zaterdag om
16.00 uur.
Banninkstraat 28
Hengelo
gediplo. instruct.
Wim Groot Nuelend
0575-553970

Kamp A maandag 23 juli t/m zaterdag 28 juli

leeftijd 8 t/m 10 jaar

Kamp B zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus leeftijd 10 t/m 12 jaar
Kamp C zaterdag 4 augustus t/m dinsdag 7 augustus leeftijd 6 t/m 8 jaar
Kamp D dinsdag 7 augustus t/m zondag 12 augustus leeftijd 9 t/m 11 jaar

Bob Jansma, voorzitter tel. nr. 0314-625875 of 06-53818355

Verf
Behang
Verf
Gordijnen
Behang
Vloerbedekking
Binnenzonwering
Gordijnen
Accessoires

Han Tekelenburg, bestuurslid tel. nr. 0575-464369 of 06-52336724

Vloerbedekking

De datum voor het survivalkamp is nog niet bekend. Zal waarschijnlijk wel in
een van deze weken zijn en dan van zaterdag t/m zaterdag.
Heb je interesse, dan kun je contact opnemen met een van de bestuursleden
van de stichting:

Mimi Garrits, penningmeester tel. nr. 0575-463568 of 06-38906387

Verkoop
Showroom
Binnenzonwering

Een enthousiast team uitstekend opgeleide vakmensen
zorgt voor professioneel schilder- en onderhoudswerk.

TOT EN MET MAART

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle
levert u de garantie voor vakwerk!

ZIJN WE NOG WINTERSCHILDER
Bel voor informatie: (0575) 464000
of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Onze openingstijden zijn:
ma t/m do
08.30-17.30 uur
vrijdag 08.30-20.00 uur
zaterdag 08.30-16.00 uur

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

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Creëer je
droomtuin!
U wilt uw tuin aanleggen of veranderen,
maar u weet niet goed hoe?

Op do. 16 en vr. 17 februari

kunt u bij ons terecht om gratis en vrijblijvend een tuinschets te laten
maken door een professioneel tuinontwerper. Wanneer u afmetingen
en foto’s van de situatie meeneemt kunt u samen met hem/haar tot
een plan komen dat specifiek op uw wensen is afgestemd.
Afspraken dienen vooraf gemaakt te worden.
Reageer snel want vol is vol!
Ruurloseweg 45a, Vorden
Telefoon: 0575 - 55 12 17
Hét adres voor uw complete tuininrichting:
• Sierbestrating • Tuinhout • Natuursteen • Tuinverlichting •
Vijverartikelen • Zand • Grind & Split
Met medewerking van •
•
•
•

Hoveniersbedrijf Rijneveld Spankeren
Bosman groenspecialist Hengelo (Gld)
Tuincentrum Haneveld Laren (Gld)
Tuincentrum Krabbenborg Borculo

www.weulenkranenbarg.nl
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Zaterdag 3 februari

Speciale voorverkoop voor omgeving Zelhem

Gratis ruitreparatie
bij Willemsen Zelhem

Mega Piratenfestijn voor
de tweede keer in Zelhem
Het Mega Piratenfestijn slaat op zaterdag 5 mei voor de tweede maal de
tenten op in Zelhem. Het reizende muziekcircus vindt die dag plaats in
een enorme feesttent (de Willem Ruis-tent) op het terrein aan de Slangburgweg. Op het programma staan optredens van tal van artiesten uit de
piratenwereld. Van Jan Smit tot Jannes, van Corry Konings tot Nick & Simon en van Lucas & Gea tot Thomas Berge. Donderdag 8 en vrijdag 9 februari kunnen alle inwoners van Zelhem en omgeving al vast kaartjes kopen bij Eetcafé De Groes te Zelhem. De regiovoorverkoopavond duurt beide avonden van 19.00 tot 21.00 uur.
,,Veel van onze feesten zijn ruimschoots van tevoren uitverkocht’’, vertelt organisator Eddy Mensink. ,,Om te
voorkomen dat de inwoners van Zelhem en omgeving achter het net vissen, houden we nu twee speciale voorverkoopavonden voor de regio.

Op zaterdag 3 februari van 09.00 tot 16.00 uur kunt u bij Autoschadeherstel Willemsen in Zelhem terecht voor een gratis ruitreparatie en kenteken graveren.

Hitte en kou zorgen voor grote spanningen in autovoorruiten. Door het
uitzetten en krimpen kunnen kleine
barstjes en sterretjes doorscheuren tot
een grote barst. Dit kan niet alleen uw
veiligheid in gevaar brengen maar kan
ook tot afkeuring leiden bij een APKkeuring. Dit is te voorkomen door de
voorruit door middel van een harsinjectie te laten repareren. Tijdige reparatie voorkomt het dure (uw eigen risico!) vervangen van de hele voorruit.
Deze reparatiemethode wordt door
bijna alle autoverzekeringen vergoed.
Reparatie is immers veel goedkoper
dan vervangen! Neemt u wel uw groene kaart mee voor de juiste verzeke-

ringsgegevens?U krijgt van ons ter
plekke een vrijblijvend en deskundig
advies.
KENTEKEN GRAVEREN
Uw kenteken graveren helpt tegen
diefstal. Mocht u auto onverhoopt gestolen worden dan moet men alle ruiten vervangen bij doorverkoop. Terwijl
uw ruit wordt gerepareerd en/of uw
ruiten worden gegraveerd kunt u gebruik maken van een warm kopje koffie of thee met Achterhoekse krentenwegge. Genoeg redenen dus voor een
bezoek op 3 februari aan Autoschadeherstel Willemsen aan de Handelsweg
in Zelhem.

Judoteams dames en heren
bergen). De heren versloegen J.P.T. uit
Almelo, het combiteam Schuttersveld/Losser en inde finale Dronten
(Flevoland). Voor het N.K. op 10 februari in Nijmegen hebben zich vijf judoka's van judoschool Leo Buitink geplaatst doordat ze op het Oost Nederlandse kampioenschap een podiumplaats bij de eerste twee behaalde.
De dames en herenteams van judoschool Leo Buitink pakken titel op
kampioenschappen Gelderland,
Overijssel en Flevoland (JBN -ON)
Het damesteam bestaande uit Nadie
Thuinte (Neede), Myrthe Roesthuis
(Ruurlo) Hilde Jager (Markelo) Nadia
Kamel (Beltrum) en Demi Lammers
(Hengelo gld). Het herenteam bestaande uit Luc van Hal (Hengelo gld), Wout
Duenk (Eibergen), Stijn Jager (Markelo), Gerwin Lubbers (Hengelo gld), Bas
Timmen (Groenlo), Paul Hallers
(Groenlo) en Timon Schuurmans (Ei-

Rik Koppelman -73 kg uit Rietmolen
werd 2e; Bernice ter Schegget uit Eibergen werd 1e in de klasse -52 kg;
Anne ter Maat uit Ruurlo - 63 kg werd
2e; Kirsten Nales -78 kg haalde een 2e
plaats. Antoinette Hennink -63 kg had
zich automatisch geplaatst voor dit
N.K. omdat ze in 2006 Nederlands
kampioen werd in deze klasse.
Zaterdag 3 februari zijn 9 judoka's van
judoschool Leo Buitink actief op het
toernooi in Vlaardingen een meetmoment voor het E.K.in Valetta Malta op
22 juni en de Jeugd Olympische Spelen die worden gespeeld in Belgrado
Servie op 21 juli.

Provinciale verkiezingscampagne CDA

Start in de Achterhoek
Dinsdag 6 februari begint de CDA
verkiezingskaravaan haar tocht
door provincie Gelderland in Ruurlo in de Achterhoek. In de karavaan reizen de lijsttrekker Theo Peters en alle andere kandidaat- Statenleden mee.
Op 6 februari worden in de Achterhoek 's middags werkbezoeken gebracht aan het onderwijs Slash 21 in
Lichtenvoorde en het Kulturhus in
Ruurlo. 's Avonds staat het platteland
centraal en met name de uitdagingen
en knelpunten die de nieuwe subsidieregeling Investeringsbudget Landelijk
Gebied ILG biedt. De bijeenkomst
vindt plaats bij de Luifel, Dorpsstraat
11 in Ruurlo. Vanuit verschillende invalshoeken worden er korte reacties

op dit thema gegeven en daarna kan
de zaal reageren. De heer Ben Lichtenberg (LTO) zal reageren vanuit de
landbouw, mevrouw Milou van Dillen
(Recreatieschap) vanuit recreatie en
toerisme, de heer Vincent Brus (Meddo's Belang) vanuit de kleine kernen
en mogelijkhedenvoor woningbouw.
Ook Tweede Kamerlid Henk Jan Ormel zal aanwezig zijn en zijn visie geven. De CDA lijsttrekker Theo Peters
zal de visie van het CDA weer geven
en een korte toespraak houden.
Na dit formele gedeelte is er gelegenheid om vanaf 21.15 uur tijdens een
informeel samenzijn nader kennis te
maken met de lijsttrekker de regionale kandidaten.

Aanvankelijk zou het er maar eentje
zijn, maar in een folder die binnenkort huis aan huis in de regio rond Zelhem wordt verspreid, is een kleine
fout geslopen.

Daarin is namelijk sprake van donderdag 9 februari. Een foute datum dus.
Om te voorkomen dat mensen tevergeefs komen. houden we er dus maar
twee!’’
Programma
Jan Smit, Nick & Simon, Jannes, Thomas Berge, Corry Konings, Koos Alberts, George Baker, Arne Jansen,
Charlène, Grad Damen, Lucas & Gea,
Dennie Christian, Mieke, René
Schuurmans, Jacques Herb, Jan &

Zwaan, Frank van Etten, Sugar Lee
Hooper, Martin Dams, Patrick!, Elz
Bakker, Stef Ekkel, Willem Barth en
John Sylvester.

Voorverkoop kaarten
Roenhorst, Globe Security/Radio Milano, Radio Ideaal en Eetcafé De Groes
in Zelhem; De Brunawinkels in Vorden, Ruurlo; café De Tol in De Witte
Brink. Ook bij alle vestigingen van Music Store in de Benelux kunt u kaarten
bestellen. Tevens zijn kaarten verkrijgbaar op de site www.megapiratenfestijn.nl. Verder zijn er ook kaarten verkrijgbaar via www.ticketpoint.nl, Ticketbox, de vestigingen van Music Store
en www.megapiratenfestijn.nl. Het
Mega Piratenfestijn in Zelhem is op zaterdag 5 mei. De aanvang is om 20.00
uur. De feesttent is vanaf 18.30 uur
open. Voor meer informatie: www.megapiratenfestijn.nl

Alle Jansens gratis

Leef je Droom

Gewoon Jansen in Keyenborg

De MotorKaravaan
gaat Rond de Wereld

Op zaterdag 10 februari a.s is er in
Dorpshuis ''de horst'' aan de St
janstraat 6 de try-out van de achterhoekse piratenpopfeestformatie Gewoon Jansen. Dit alles om tijdens de toer van 2007 wederom
goed voor de dag te komen.
Ook zal de band in keyenborg hun
nieuwste aanwinsten Zangeres Zusie
en Toetsentopper AJ.k {Antoon Jansen/
Kliko} presenteren. Tijdens de winterstop is er flink gerepeteerd en auditie
gedaan door diverse toetsenspelers/artiesten, popsterren echter een van hen
heeft de ultieme de X Factor en dat is
onze nieuwe toetsenier AJK. AJK werkte
vroeger bij een Normale band maar is
vanaf heden Gewoon geworden.

Binnenkort kun je op www.gewoonjansen.nl zijn hele biografie lezen.[hij
is nu te druk om alle nummers onder
de knie en in zijn geheugen te stampen.] Hij zal ook van zich laten horen
tijdens de try out, net als DJ die het
grootse deel van het optreden de toetsen op virtueuze wijze bespeelt.
Nieuw is dat de jansens voor het eerst
in hun glansrijke carrière een Engelstalig nummer in hun repertoire hebben op genomen, en ook zullen ze in
een geheel nieuwe outfit[ die u niet
zult aantreffen in de wehkamp of otto]het podium betreden.
De Keyenborgse klasseband Black Out
zal het publiek opwarmen met rockmuziek uit de goeie ouwe tijd maar
ook de hedendaagse nummers komen
aan bod. Al met al belooft het net als vorig jaar weer een oergezellig feestje te
worden in de horst, aanvang 21.00 uur.
En voor iedereen die Jansen heet is op
vertoon van een geldige legitimatie de
toegang gratis. Al met al genoeg redenen om een kijkje te komen nemende
10e feb in Keyenborg.

Stone Valley presenteert:

Myrol (Canada)
Op vrijdag 9 februari organiseert
de stichting Stone Valley een concert met bovengenoemde band.
Myrol is de familienaam van moeder Joanne en dochter Haley, twee
leuke spontane vrouwen waar een
volledige band achter staat (mandoline, bas, drum, gitaar, steelgitaar en mogelijk nog een zesde persoon). Met hun mooie harmoniërende stemmen weten ze menige
emotie los te maken met eigen
songs waarbij ook de traditionals
niet worden vergeten.
Myrol wordt regelmatig vergeleken
met de Judds vanwege het moederdochter karakter en de sound van de
twee stemmen, maar dit is een vergelijking die slechts ten dele recht doet.
Net als bij de Judds kleuren de stemmen prachtig bij elkaar, maar in muzikaal opzicht is Myrol véél avontuurlijker. Hun muziek is zeer divers en gaat
van country blues naar prachtige ballads, naar pop, rock, honky tonk, folk
en two step. Liefhebbers van de Dixie
Chicks, Bonnie Raitt, etc. komen dan
ook geheel aan hun trekken. Joanne
Myrol is geboren en opgegroeid op een
Ranch in noord Alberta, Canada en is
een bekende verschijning in de NoordAmerikaanse pop- en countrywereld.

Wie droomt er niet van, met de eigen motor rond de wereld te reizen. Het is tegenwoordig best veilig
en met de hulp van internet kunnen we de geuren van de meest interessante plaatsen rond de wereld
al bijna ruiken. Natuurlijk is het
nog veel mooier om er zelf met de
motor heen te rijden.

Maar toch, veel avonturiers in spé zien
talloze obstakels op hun weg. Hoe bereid ik zo'n grote reis voor? Hoe veel
tijd heb ik nodig? Hoe organiseer ik al
het papierwerk en hoe zit dat met
visa? Waar vind ik reisgenoten? Er zijn
zoveel vragen. Niet voor Rob en Dafne
de Jong. Zij reisden reeds tweemaal
rond de wereld. Na 5 jaar onderweg
geweest te zijn waarin 225.000km afgelegd werden richtten ze in 2001 Ride-on MotorTours op. De eerste groepsreizen gingen naar de Oekralne en
Rusland. Maar het reisvirus was hiermee nog niet uitgewoed en in 2005 organiseerden Rob en Dafne hun eerste
mega-tour: De MotorKaravaan Over
Land naar Japan. Met 14 man/vrouw
reden ze door Oost Europa naar Kazachstan, door Centraal Azië en Siberië naar het Russische Verre Oosten,
waar vandaan ze met de boot naar Japan overstaken. Het werd een prachtige reis die eindigde met een fantastische ontvangst bij de jarige Yamaha
motorfabrieken in Japan.

NU STAAT ER DUS EEN ECHTE
WERELDREIS OP HET PROGRAMMA

Ze toerde de halve wereld rond en
bouwde de afgelopen jaren een grote
schare fans op in Canada, de US, Australië en Nieuw Zeeland. Haar dochter
Haley werd met het muziek virus besmet nadat ze avonden lang haar moeder samen met de Band hoorde repeteren in de kelder, recht onder haar
slaapkamer. Haley koos tenslotte ook
voor een carrière in de muziek. De magische familie harmonie hoort men in
de twee stemmen die perfect bij elkaar
passen. Volgens de internationale pers
is het slechts een kwestie van tijd voordat het grote publiek hun muziek zal
ontdekken. MYROL bestaat uit Joanne
Myrol / Lead Vocals, Guitaar - Haley
Myrol / Lead en Backing Vocals - Mike
Bunting / Guitaar en Mandoline - Fred
LaRose / Bas - Paul Martineau / Drums
en Percussie - Rob van Duuren - Solo
Guitaar, Pedal Steel. Voor info over
aanvang, etc. zie contactjes.

Door Noord Amerika en Canada, door
Australië en vanaf Nepal terug naar
Europa. Op de website van Ride-on MotorTours is te zien dat de reis al doorgaat. Start is op 8 September 2007 en
de reis zal circa 100 dagen, tot net voor
kerst duren. Het reisteam wordt er al
voorgesteld, maar er is nog plek, ook
voor reisgenoten die niet de hele ronde willen doen maar wel een deel willen meerijden. Net als in 2005 zal ook
deze MotorKaravaan weer via de website gevolgd kunnen worden.
VOOR MEER INFORMATIE:
www.Ride-onMotorTours.com
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RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden
(0575) 55 12 27
info@gravinvanvorden.nl
www.degravinvanvorden.nl

ZATERDAG 3 FEBRUARI 2007 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Bronkhorst High-Tech B.V. wordt op zaterdag
3 februari 2007 een Open Dag georganiseerd in ons pand aan de Nijverheidsstraat 1a te Ruurlo.

 WINTERVOORDEEL
N Bedrijfsbezichtiging via een uitgezette route
N Demonstraties van toepassingen
N Natuurkundekermis voor scholieren

N Voorlichting door technische scholen
N Finale High-Tech Challenge: HAVO/VWOleerlingen strijden met zelfgebouwde robots

Kom naar de open dag en ervaar hoe leuk techniek is
w w w. b r o n k h o r s t . c o m / o p e n d a g

Te g e n i n l e ve r i n g
van deze bo n
e e t e l k e 2 e g ast
voo r 1/2 G E LD.
Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart

Kom naar de open dag en ervaar hoe leuk techniek is.
w w w. b r o n k h o r s t . c o m / o p e n d a g
Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)
I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

Magazijnmedewerker
Baliemedewerker/inkoper
(full-time)

•

Monteur met ervaring
(full-time)

Interesse?
Neem dan contact op met dhr. G.J. Massink

Steun de strijd
tegen littekens!
Brandwonden veroorzaken
vaak ontsierende littekens, met
alle lichamelijke en psychische
gevolgen van dien. Om de
slachtoffers te helpen in hun
strijd tegen die littekens, blijft
er veel geld nodig voor o.a.
nazorg en onderzoek.

Steun die strijd!
Giro 20 21 22
Bank 70 70 6430
Postbus 1015
1940 EA Beverwijk
tel. (0251) 27 55 55
www.brandwonden.nl

Massink

Beatrixlaan 20, Vorden
0575-441569
MMJansen@hccnet.nl

• Lid LVPW •

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
Zutphen Emmerikseweg 83a / BAAK / tel. 0575 – 44 10 48

Vanaf heden rijden wij mengmest met 25 m3 transporttank,
voorzien van GPS en weeginrichting.
Ook kunnen wij het transport verzorgen voor uw vaste mest.
En beleefd aanbevolen voor al uw grond-, sloop- en overig loonwerk.

Loon- en grondverzetbedrijf

•

DARTS
BILJART

PARTYRUIMTE
-van 20 tot 100 personenTHEMABUFFETTEN
-van stamppot tot tapasVOLOP LIVE MUZIEK
-van trekzak tot stratocasterBIERTUIN MET TERRAS
-30 soorten bierenKROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

GRATIS

25

Niesink •

Weeninkweg 1 • 7256 KX Keijenborg
0575 461585 • b.g.g. (0314) 641590

Supermarkt Riba te Doesburg
Camping IJsselstrand zoekt
personeel voor week-end
en/of vakantie v.a. 16 jaar

BROMFIETSEN & SCOOTERS

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!
Dus kijk snel op

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
F (0575) 44 10 35

E bierkaai@hetnet.nl
I www.debierkaai.nl

GEVRAAGD
Ervaren

info: Tel: 0575-526425
Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

trekkerchauffeur
Tevens enige vervaring op
kraan/shovel

Je weer goed voelen!

Marga Jansen

Snoeien van bomen
Rooien en vellen van bomen
Plaatsen van stormankers
(ver)planten van bomen
Park- en landschapsverzorging
Boomtaxatie
Gecertificeerd boomveiligheidscontroleur (VTA)
Europees gecertificeerd European Treeworker
Europees gecertificeerd Euopean Tree Technician
(allround boomtechnisch adviseur)

Z.E. weg 33 B Toldijk Tel 0575-452114

www.contact.nl

Praktijk voor
psychosociale counseling

PARTYCAFE

(full-time)
•

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tevens te huur gevraagd: landbouwgrond en weiland

Wij zijn op zoek naar een:
•

boomverzorging

NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100
www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

Loonbedrijf H.J. Looman en Zn.
Velswijkweg 54
7021 KT Zelhem
tel. (0314) 64 13 10 (na 18.00 uur)

Ook voor al uw balkonwerk!
Kervelseweg 14 - 7255 BG Hengelo Gld. - Fax (0575) 46 38 12

TE HUUR BEDRIJFSHAL
INDUSTRIETERREIN VORDEN
200 - 300 of 400 m2
info: 06 - 54 34 24 40

HERBERG

DE GOUDEN LEEUW
Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231 • fax: 0575-450511

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

 WINTERVOORDEEL
Tegen inlevering van deze bon
eet elke 2 e gast voor 1/2 GELD.
Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

www.wittesmid.nl
Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

Dit geldt zowel in onze Spieserij
als ook in ons a la carte restaurant ’t Pietshuus.
Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart
Reserveren voorkomt teleurstellingen

Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering
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Unieke Duitse schuilbunker
verhuisd naar Museum 40-45

Voegbedrijf
Lohschelder Bouman
Gespecialiseerd in restauratiewerk

2007 CJV
Zomerkampen

Afgelopen zomer zijn er weer heel
veel kinderen op CJV kamp geweest. Allemaal hebben ze een geweldige week gehad, waarin van alles werd gedaan; van zwemmen tot
knutselen en van spelen in het bos
tot zingen. Alles gebeurde op het
kampterrein in Eibergen, waar we
een geweldige kampplek hebben
gevonden.

Alle vrijwilligers worden natuurlijk
grandioos bedankt voor hun hulp en
inzet. Ook in de zomer van 2007 worden de blauw-witte tenten weer in Eibergen opgezet. In verband met het
groeiend aantal deelnemers organiseren we ook deze zomer weer 5 kampen.

De medewerkers van het voegbedrijf voor Kasteel bergh, waar zij voegrestauraties uitvoeren
Voegbedrijf Lohschelder Bouman bestaat sinds oktober 2006; voorheen
was het Voegbedrijf gebroeders Lohschelder. Een van de broers, Theo, is
met het voegbedrijf doorgegaan met Henk Bouman. Het bedrijf heeft in de
loop der jaren bewezen goede kwaliteit te leveren en heeft zich gespecialiseerd in restauratiewerkzaamheden. Momenteel zijn werknemers van dit
bedrijf bezig met de (voeg)restauratie van kasteel Bergh in 's Heerenberg.

www.museum40-45.eu
Woensdag 24 januari a.s. wordt een unieke Duitse betonnen schuilgelegenheid voor manschappen overgedragen aan het Achterhoeks Museum
1940-1945 te Hengelo Gld. Het bouwwerkje is gevonden tijdens graafwerkzaamheden rondom het ziekenhuis in Doetinchem. Pal achter het ziekenhuis staat de Kelder, een oud landgoed waar in de oorlog tijdelijk een onderkomen van de Duitse legerleiding gevestigd was. De bewaking van de
Duitse bevelhebbers beschikte zeer waarschijnlijk over deze schuilbunker.
Mochten de schildwachten door Geallieerde vliegtuigen beschoten worden dan konden ze snel dekking zoeken in dit schuilbunkertje. In 2006 is
het per ongeluk opgegraven en sindsdien heeft het op een terrein van de
gemeentewerken van Doetinchem gestaan. Via bemiddeling van de archeoloog is de bunker nu aan het Achterhoeks Museum 1940-1945 afgestaan.
Een prachtige aanwinst op het gebied
van regionale geschiedenis. Het bunkertje zal pal achter het grote Duitse
luchtafweerkanon komen te staan,
waar het museum in januari 2006 al
landelijke bekendheid mee heeft verworven. We nodigen u graag uit de
plaatsing van dit bijzonder bouwwerkje bij te wonen. Vanaf 14.30 uur ontvangen we u graag in het museum
voor een kop koffie of thee. Het transport per vrachtwagen met kraan zal

rond 15.00 uur arriveren. De bunker
zal dan direct op de plaats gezet worden.
Woensdag 24 januari 2007 vanaf 14.30
uur van harte welkom bij het Achterhoeks Museum 1940-1945, Marktstraat 6, 7255 CA Hengelo Gld. (gemeente Bronckhorst). U vindt Hengelo
Gelderland aan de N 316 tussen Doetinchem en Vorden. Informatie kunt u
krijgen bij Jean Kreunen 06-51524091.

Actief, culinair, de natuur in, een stad ontdekken

Nieuw: groepsarrangementen
in de Achterhoek
Samen met je vriendinnen aan een
high tea. Met z'n allen met chocolade aan de slag om bonbons te maken. Een gids die alles weet te vertellen over de geschiedenis van een
eeuwenoud kasteel. Een stadswandeling met onderweg een vijfgangen diner, verdeeld over vijf verschillende restaurants. Zo maar
wat grepen uit het aanbod van de
nieuwe brochure van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme ABT:
"VVV-groepsarrangementen in de
Achterhoek".
SAMEN OP STAP
Deze brochure bevat meer dan zestig
kant-en-klare tochten om er met een
groep of groepje in de streek opuit te
trekken. Leuke tochten, telkens aan de
hand van een ander thema. Of je nu
sportief, culinair, cultuurhistorisch op
stap wilt. In de stad, op het platteland
of in een van prachtige natuurgebieden die de Achterhoek rijk is. En ... je
kunt nog blijven overnachten ook.
Want in de gids zijn ook presentaties
van een aantal groepsaccommodaties
opgenomen.

RESERVEREN
De arrangementen zijn te reserveren
bij de VVV's in de Achterhoek. Bij ieder
arrangement is vermeld welke VVV
het betreffende programma reserveert. Daar kun je terecht met alle vragen over de inhoud van de tochten.
Ook als je tochten met elkaar wilt
combineren staan de VVV's je graag
met raad terzijde.
Uiteraard zijn ook de uniforme reserveringsvoorwaarden vermeld. De gids
is gratis verkrijgbaar in de webwinkel
van het ABT, te vinden op:
www.vvvachterhoek.nl
Ook is hij aan te vragen bij de plaatselijke VVV's in de Achterhoek. Bovendien verkrijgbaar op de Caravana (25
tot en met 30 januari in Leeuwarden)
waar de Achterhoek een stand heeft
gehuurd.
WEBSITE
Alle groepsarrangementen uit de brochure worden ook gepresenteerd op
de nieuwe website:
www.groepenindeachterhoek.nl

Henk Bouman werd vorig jaar benaderd met de vraag of hij geen interesse had om het voegbedrijf voort te zetten. Wegens ziekte van een van de
broers Lohschelder was het noodzakelijk dat er iemand in het bedrijf bijkwam. Het voegbedrijf uit Borculo bestaat al sinds 1977 en heeft in de loop
der jaren een goede naam opgebouwd. Henk Bouman had al een eigen bedrijf (interieurbouw en keukenmontagebedrijf) en vond dit een nieuwe uitdaging. Voegen was voor hem
geen onbekende wereld aangezien hij
jaren werkzaam is geweest als uitvoerder in de bouw. Hij besloot dan ook
om het bedrijf samen voort te zetten
met Theo Lohschelder en de drie medewerkers. De partner van Henk, Conny Mols, houdt zich bezig met de administratie.
SPECIALISME
Voegen restaureren is vakwerk en
vergt niet alleen kennis, maar ook liefhebberij voor het vak. "Vroeger was de
samenstelling heel anders dan nu en
het is de kunst om de oude voegen zodanig te restaureren dat het er na afloop precies zo uitziet als voorheen, terwijl de nieuwe voegen
van betere samenstelling zijn.
Eigenlijk moet je niet kunnen
zien dat er wat aan gedaan is,
dan heb je het pas goed gedaan." aldus Henk Bouman.
"Theo (Lohschelder, red.) doet
dit werk al ruim 30 jaar en
heeft er nog steeds plezier in.
Samen met zijn vakkennis en
die van de drie andere personeelsleden staan we garant
voor goed werk. Dit hebben ze
in de loop der jaren wel bewezen." Henk vervolgt: "Momen-

teel zijn we druk bezig op kasteel
Bergh. Alle voegen worden eerst helemaal uitgeslepen en daarna opnieuw
ingevoegd. De voegbreedtes zijn heel
anders dan tegenwoordig net als de samenstelling van het materiaal waar je
mee werkt. Door o.a. gebruik te maken van verschillende kleuren zand
proberen we dezelfde kleur te benaderen en dit is ons altijd nog gelukt. Het
is echt vakwerk en niet iedere voeger
kan dit.".
Het bedrijf richt zich voornamelijk op
restauratiewerkzaamheden, maar natuurlijk werken zij ook op nieuwbouwprojecten. "In deze regio zijn veel
oude woningen en voornamelijk boerderijen die het waard zijn om te restaureren. Aangezien ik veel connecties
heb in de bouwwereld en ons werk
goed bekend staat, verwacht ik dat we
werk genoeg zullen krijgen. En als je
al een goede naam hebt in deze wereld dan zal dit vast wel lukken," aldus
Henk. Voor meer informatie: zie de advertentie elders in deze krant.

De kampweken zijn als volgt ingedeeld: maandag 23 juli t/m zaterdag
28 juli: 8 - 10 jaar; zaterdag 28 juli t/m
zaterdag 4 augustus: 10 - 12 jaar; zaterdag 4 augustus t/m dinsdag 7 augustus: 6 - 8 jaar; dinsdag 7 augustus
t/m zondag 12 augustus: 9 - 11 jaar.
Voor het survivalkamp zijn de data
nog niet bekend. Om mee te kunnen
gaan met het survivalkamp moeten de
deelnemers minstens 1 jaar naar het
voortgezet onderwijs zijn geweest. De
leeftijd voor dit kamp is 13 - 16 jaar.

Opgave voor één van de kampweken is
nu nog niet mogelijk. Wel kunt u al
vast rekening houden met het plannen van uw eigen vakantie.

De flyers en kampboekjes zullen nog
verspreid worden. Alle deelnemers
van vorig jaar krijgen automatisch een
kampboekje thuisgestuurd. In de advertentie die elders in dit blad staat
kun je lezen dat we een beroep op
u/jullie doen voor leiding en keukenhulp.
Voor vragen en/of meer informatie
kunt u bellen met Mimi Garrits, tel.
(0575) 46 35 68. Tot ziens op CJV kamp!

Vo e t b a l
SOCII
INHAALPROGRAMMA
AZC 3 - Socii 2
Socii 3 - Sprinkhanen 5
Socii 4 - Brummen 5
Pax 8 - Socii 5

Deze week bij uw Edah Lekker en Laag
in Hengelo

0.49
0.79
4.49

* heel pond
BROCCOLI

€

* pak à 2 stuks
SAUCIJZEN

€

* a.s. zaterdag
ELKE 2E KRAT
GROLSCH

€

Openingstijden Edah lekker en laag Hengelo:
Maandag
van 8.00 tot 20.00 uur.
Donderdag van 8.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag
van 8.00 tot 20.00 uur.
Vrijdag
van 8.00 tot 22.00 uur.
Woensdag
van 8.00 tot 20.00 uur.
Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn
Geboortekaarten
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Huwelijkskaarten
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Visitekaarten
Feestelijke uitnodigingen
Dankbetuigingen
Verenigingsdrukwerk
Briefpapier
Rekeningen
Kettingformulieren
Enveloppen
Folders
Kranten
Boeken
Tijdschriften en periodieken
Posters in meerdere kleuren
Digital printing, kleine oplages
Internetpresentaties
Posters, ook groot formaat
Stanswerk voor verpakkingen

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

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
MEER COMMUNICATIE,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

TEL. (0575) 51 76 18
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
AUTOBEDRIJF

VOOR KWALITEIT EN SERVICE

D. LANGWERDEN

rietman autobanden
Slotsteeg 18, Hengelo Gld.

Opel Astra Z1.6XE
16V Statw. Sport,
04-2002, 88.699 km

Opel Astra 1.4
5-drs
Opel Corsa 1.2
3-drs
Opel Astra 1.6 autom. 5-drs
Nissan Primera 2L
4-drs

€ 10750,-

www.autolangwerden.nl

MPV is een auto met hoge zitplaats

Opel Astra 1.6 16V 5-drs Edition

11-2005 13.562 km € 17.500,-

Opel Astra X1.6XEL 16 V 3-drs GL

08-2000 128.919 km € 7.500,-

Opel Meriva 1.6 16V

05-2003 76.393 km € 14.250,-

Renault Megane Scenic RN 1.6

11-1998 126.597 km € 6.750,-

Renault Scenic 1.6 16V Auth. bas.

09-2003 83.100 km € 16.500,-

Renault Scenic 1.6 16V Expr. Luxe

05-2004 26.000 km € 19.500,-

groen
rood
zwart
groen
rood
blauw

bj. ‘97
bj. ‘97
bj. ‘99
bj. ‘97

Peugeot 205 1.4
Gen., 3drs, 5-1997, rood,
centr. vergr., radio, 91.500 km
Peugeot 307 SW 1.6 Pack, 1-2006, d. grijs, airco, l.m. velgen, parkeerhulp, 11.000 km
Peugeot 206 1.4 XR, 10-1999, groen met., centr. vergr., 74.000 km
Peugeot 206 Gentry autom., 6-2001, airco, org. radio, grijs met., 89.000 km
Peugeot 205 1.4, 3drs Generation, 1-1998, rood, centr. vergr., radio/cd, 72.000 km
Nissan Almera 1.6 16v, 2-1996, rood met., airco, centr. vergr., 85.000 km

Winterbanden nodig? Wij monteren GRATIS!

M Autobedrijf
M Melgers

Mazda Premacy 118 comf.
Suzuki Wagon R 1.3 Season
Opel Astra 1.6 Club station
Toyota Avensis 1.6 Terra LMV
Toyota Starlet 1.3
Citroën Xsara Picasso 1.8 plaisir

blauw 115.000 km
blauw 86.000 km
grijs 115.000 km
groen 89.000 km

1 set LM velgen 4 gaats Ford 15 inch
1 set LM velgen 4 gaats VW 16 inch
1 set LM velgen 4 gaats Opel 15 inch
met of zonder banden

Suzuki Jimny 1.3 3DR Metal Top JLX 03-2001 56.000 km € 11.000,-

Hoge Wesselink 2 - Steenderen

AUTO- EN RIJWIELBEDRIJF
Zutphenseweg 85
Vorden
(0575) 55 12 56

(0575) 46 27 79

Nissan Sunny 1.4 16v, 2-1995, groen, l.m. velgen, 114.000 km

AUTO

(0575) 45 19 74

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

Seat Toledo

Volvo V40 1.8

1.8 Signo, groen,
06-2000 € 8950,-

stationcar, blauw
bj. 2000

11-2000
04-2002
02-1999
04-1999
04-1994
03-2002

€10.500,-€ 7950,-€ 7500,-€ 7750,-€ 3950,-€12.950,--

Renault Clio 1.4, lichtmetalen velgen
Volkswagen Polo 1.2, 3-deurs
Opel Corsa 1.4, rood
Volkswagen Passat 1.9, diesel TDI, groen metallic
Opel Omega, stationcar 2.5L, 6 cilinder
Suzuki Swift, zwart, 3-deurs

EEN OCCASIONAANBOD
VAN AUTOBEDRIJVEN
UIT DE REGIO

1998
2002
2003
1999
1996
1993

EXTRA SCHERP GEPRIJSD!!!
Daewoo Lanos 1.5 SX, 07-2000,
59.000 km, groen met., airco, elektr.
ramen, centr. vergr., lichtmetalen velgen.

Daewoo Nubira Wagon 1.6, 08-1999,
73.000 km, zilver met., stationcar, elektr.
ramen, centr. vergr., dakrail, etc.

€ 4.950,--

Daewoo Tacuma 1.6 style, 01-2003,
45.000 km blauw met., airco, elektr.
ramen rondom, centr. vergr., trekhaak,
etc.
€ 11.950,--

Hyundai Elantra 1.6 sedan, 11-2002,
84.000 km blauw met, airco, elektr.
ramen, centr. vergr., etc.

Renault Clio 1.2, 02-2002, 23.000 km
blauw, 5 deurs, stuurbekrachtiging, elektrische ramen, centr. vergr., etc.

Nissan Micra 1.3 GX, 03-1999, 86.000
km, zilver met., 5 deurs, stuurbekrachtiging, elektr. ramen, centr. vergr., etc.

€ 5.950,--

Opel Astra 1.6 GL
04-2002, 51.000 km, zwart met.,
airco, 5 deurs, centr. vergr., elektr.
ramen.
Nu voor

€ 9.400,--

€ 7.950,--

€ 8.950,--

€ 5.400,--

Al onze occasions met foto op: www.groot-jebbink.nl
Rondweg 2, 7251 RV Vorden
Tel. 0575 - 55 22 22

AUTO

EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

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

SPAAR MEE VOOR ONZE NIEUWE AUTO!!
ZACHT EN STERK

TOILETPAPIER
pak 16 rol

van 5.65 voor

3.

99

HAND- OF PERSSINAASAPPELEN
net 2 kg

NU

1.

van 2.79 voor

6.

99

van 10.48 voor

20% KORTING
OP ELKE FLES WHISKY!

1.

99

YORK HAM
100 gram

1.

ALBERT HEIJN
MOLENHOEK

HENGELO (G)

vr. 8.00 - 21.00 uur za. 8.00 - 18.00 uur

0.

99

NU

TULPEN
2 bos à 10 stuks

5.

00

TEL (0575) 46 12 05 FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur

39

BOERENKOOL
zak 300 gram

79 WILDE WHISKY DAGEN

KIPPENBOUT
pak 5 stuks

KILO

RIB- en
RUNDERLAPPEN

NU

DONZEN
DEKBEDDEN

HOESLAKENS
Jersey hoeslakens

65% eendendons 4-seizoenendekbed,
35% eendenveertjes.
1 pers.
140/200 van 159,- voor
79,95
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 89,95
2 pers.
200/200 van 249,- voor 125,litsjum.
240/200 van 289,- voor 145,litsjum. xl 240/220 van 319,- voor 159,-

Mooie kwaliteit en keuze uit
maar liefst 16 kleuren.
100% katoen
1 persoons
van 14,95 voor 9,95
1 persoons XL van 16,95 voor 11,95
2 persoons
van 19,95 voor 15,95
litsjum.
van 23,95 voor 19,95
Waterbed maat van 25,95 voor 21,95

90% eendendons 4-seizoenendekbed,
10% ganzenveertjes.
1 pers.
140/200 van 249,- voor 149,1 pers. xl 140/220 van 279,- voor 169,2 pers.
200/200 van 409,- voor 229,litsjum.
240/200 van 459,- voor 269,litsjum. xl 240/220 van 499,- voor 299,-

100% katoen in vele
80/200
van 14,95
90/200
van 15,95
90/220
van 16,95
140/200
van 22,50
160/200
van 23,95
180/200
van 28,95
180/220
van 30,50
slopen 60/70
2 stuks

kleuren
voor 10,95
voor 10,95
voor 12,95
voor 14,95
voor 17,95
voor 19,95
voor 22,95
nu
8,95

Badstof hoeslakens
90/200
90/220
140/200
160/200
180/200
200/200

van
van
van
van
van
van

18,95
21,95
27,50
27,95
34,95
34,95

voor
voor
voor
voor
voor
voor

Honderden DEKBEDSETS
met kortingen tot 70%

14,95
17,95
22,95
22,95
26,95
26,95

± 2000

collectie 2005/2006
bijv.

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers.
van 29,95 voor
2 pers.
van 42,95 voor
litsjum.
van 48,95 voor
litsjum. xl
van 54,95 voor
onderslopen 60/70 nu 2 voor

24,95
29,95
34,95
39,95
12,95

BADJASSEN

Vandyck badmat
16,95
14,95
24,95
34,95

Benetton velours badjas
div. kleuren met shawlkraag

van 62,50

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

vanaf

24,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxorel en een katoenen tijk, anti-allergisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 32,95
nu 2 voor 39,95
Micro de luxe kussen
100% perkal katoenen tijk. Perfect
vochtregulerend + goed wasbaar.
van 39,95 nu 2 voor 49,95

Heren badjassen vanaf

nu 39,95
29,95

Microfiber badjassen vanaf 29,95

ELIAS, DDDDD + Jorzolino

Keukenschorten

nu 29,95

Vandyck badstof badjas
van 59,95

9,95

v.a.

NIEUW!!!

div. kleuren

vanaf

14,95

Synthetisch kussen met hollow fiber
vulling + katoenen tijk
van 19,95
nu 2 voor 29,95

Vandijck badmat

4,95

vanaf

HALVE PRIJS

Effen en gestreepte baddoeken
in vele kleurstellingen.
60/110 van 9,95 p/st. nu2 voor12,00
70/140 van 14,95 p/st. nu
9,95
washand van 2,25 p/st. nu
1,80

(Lussenmat) 100%katoen.
60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95
60/60 Toiletmat van 14,95 nu
9,95
55/90 Badmat van 22,50 nu 14,95
60/110 Badmat van 37,50 nu 21,95
67/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

29,39,49,-

FLANELLEN dekbedsets

Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

(Hotelmat) 100%katoen.
Toiletmat
nu
Bidetmat
nu
Badmat
nu
Badmat
nu

1 persoons normaal 75,- nu
2 persoons normaal 115,- nu
Litsjumeux normaal 135,- nu

Kinderdekbedsets

BADGOED

60/60
60/60
60/100
67/140

dekbedsets

Halflinnen theedoeken
NU SLECHTS 1,95

Kinder badjassen vanaf

14,95

Badmatten
Synthetische badmatten
bidetmatten en toiletmatten

Keukensets 10 kleuren
van 9.95 voor 5,95

HALVE PRIJS

PARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur

Cool touch kussen
anti-allergisch tijk met natuurzijde
van 37,95 nu 2 voor 49,95
3 Kamer kussen
90% dons buitenzijde en veren
binnenin
van 64,95
nu 39,95
3 kamer Comfort de luxe kussen
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits
van 79,95 nu 54,95 p/st.
2 voor 99,90% donskussen van BRINKHAUS
normaal 179,nu 99,-

4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt. Het herfstdeel is navulbaar.
1 pers.
140/200 van 379,- voor 199,1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,2 pers.
200/200 van 559,- voor 299,litsjum.
240/200 van 679,- voor 359,litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 419,Mazurische dons mooiste kwaliteit
ganzendons 90%
1 pers.
140/200 van 329,- voor 199,1 pers. xl 140/220 van 369,- voor 229,2 pers.
200/200 van 449,- voor 279,litsjum.
240/200 van 529,- voor 319,litsjum. xl 240/220 van 599,- voor 349,-

SYNTHETISCHE
DEKBEDDEN
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
140/200 van 55,- voor 35,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,2 pers.
200/200 van 85,- voor 49,litsjum.
240/200 van 95,- voor 59,litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk. Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
140/200 van 99,- voor 65,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 119,- voor 75,2 pers.
200/200 van 139,- voor 89,litsjum.
240/200 van 159,- voor 119,litsjum. xl 240/220 van 179,- voor 129,-

WOLLEN
DEKBEDDEN
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
140/200 van 79,- voor 45,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,2 pers.
200/200 van 119,- voor 69,litsjum.
240/200 van 129,- voor 79,litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
140/200 van 129,- voor 79,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,2 pers.
200/200 van 169,- voor 109,litsjum.
240/200 van 209,- voor 129,litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,Zeer fraai wollen 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 100% scheerwol
en een 100% katoenen tijk. Heerlijk
soepel en zacht.
140/200 van 159,- voor 119,1 pers.
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 129,2 pers.
200/200 van 239,- voor 169,litsjum.
240/200 van 279,- voor 199,litsjum. xl 240/220 van 309,- voor 229,-

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nl

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Cinderella basic katoenen
hoeslakens

