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Bundeling agrarische en toeristische ondernemers?

Gld.nieuws

Stichting plattelandstoerisme
Achterhoek opgericht

Stemmen?
Natuurlijk!
Kijk op de provinciepagina

Provincie Gelderland,
dichterbij dan je denkt

GRATIS 18 PUNTEN CHECK
VOOR UW DAEWOO OF CHEVROLET!
Bel nu voor een afspraak:

Doetinchem: (0314) 34 16 00 - Winterswijk: (0546) 51 38 46
Zutphen (0575) 51 66 46

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

Anja Hakken van Boerderij Schoneveld uit Ruurlo is secretaris van de Stichting Plattelandstoerisme Achterhoek
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.
Het bestuur van de nieuwe stichting
gaat voortvarend te werk. Het secretariaat van de stichting is in handen van
Anja Hakken van recreatieboerderij
Schoneveld uit Ruurlo. De komende
weken zullen deelnameovereenkomsten worden gesloten met de plattelandsondernemers. De verwachting
is, dat zeker zestig bedrijven zich zullen aansluiten. Anja Hakken: "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.".
Hakken 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 (zie hieronder) staat in elk geval op het programma.

UUTBBLAOZ’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.

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.
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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
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Na het succesvolle optreden op vrijdag
2 februari, speelde de toneelgroep Vierakker-Wichmond, het afgelopen
weekend opnieuw twee avonden in
een uitverkochte zaal van het Ludge-

Helmink meubele

n

rusgebouw in Vierakker. Het stuk ‘As
de haan kreit’ werd door de toneelgroep met veel plezier op de planken
gezet. Het succes was mede te danken
aan de inbreng van de sponsoren.

Kledingbeurs 'Ot en Sien'
De peuterspeelzaal ‘Ot en Sien’
houdt voortaan, in tegenstelling
tot voorgaande jaren, twee keer per
jaar een kledingbeurs.
Het ligt in de bedoeling dat er in het
voorjaar zomerkleding wordt aangeboden. In het najaar (oktober) is er een
beurs voor winterkleding. Ook kan er
positiekleding worden aangeboden.
Wat betreft het inleveren van kinder-

kleding gaat het met name om de maten 80 t/m 152. Voor beide beurzen is
speelgoed van harte welkom. De kleding kan worden geschonken of men
krijgt de helft van de opbrengst uitbetaald. Voor grotere artikelen zoals kinderwagens is geen plek meer maar
kan wel door middel van een foto worden aangeboden. De voorjaarsbeurs in
de peuterspeelzaal wordt gehouden
op zaterdag 10 maart.

Midwinterrit Graafschaprijders

De tocht die de deelnemers geheel
door de gemeente Bronckhorst voerde, was uitgezet door Harm Cortumme en Gerrit te Veldhuis. Start en finish waren bij het pannenkoekenhuis
‘Papa Beer’. De uitslagen waren als
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Toneel Vierakker-Wichmond

De VAMC ‘De Graafschaprijders’ organiseerde zondagmiddag de jaarlijkse Midwinterrit een oriëntatierit over een afstand van 52 kilometer.

t!
deur upirijzen
ontbijt

Deze worden in maart op de hierboven genoemde website gepresenteerd.

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

volgt: A- klasse: 1 P. van Huffelen, Epe
79 strafpunten; 2 A. de Boer, Assen 95;
3 J. Hannink, Deventer 120. B- klasse: 1
B.v.d. Horst, Harderwijk 223 strafpunten; 2 W. Schuiling, Norg 256; 3 G. Siemes, Zutphen 281. C- klasse: 1 G. van
Veldhuizen, Vorden 90 strafpunten; 2
M.A. Veldhuis, Wijhe 245; 3 G. Vruggink, Vorden 246.
De eerstvolgende oriëntatierit (Tulpenrit) wordt gehouden op zondag 11
maart.

Winterwonderland

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur Mevr. R. Wormgoor, Eibergen
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. P. Boomsma, Nijverdal
19.00 uur ds B.J. Heusinkveld, Daarle
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 februari 10.00 uur ds. I. de Zwart, Dieren
R.K. Kerk Vorden
Zondag 18 februari 10.00 uur pastor E. Wassink mmv Cantemus Domino Eucharistieviering
R.K. Kerk Vierakker
Zaterdag 17 februari 17.00 uur Eucharistieviering volkszang
Zondag 18 februari 10.00 uur woord- en communieviering,
herenkoor
Tandarts
17/18 februari B.W. A.M. Polman, Lochem. Tel 0573 25 14
83. 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

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
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22. Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00
uur.

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

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, Het Hoge 3, 7251 XT
Vorden, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is niet noodzakelijk.
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.

Vlaai v/d week
 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.
 Te koop: mooie computer
Pentium 3 service en garantie.
Bel voor meer info 0575 - 52
22 76.
 Kent u de cm-vreters
van herbalife al? In een
mum van tijd kledingmaten
minder. Nieske Pohlmann
(06) 54 32 66 69 / (0314) 64
13 09.
 Kunstkring Ruurlo: Cursus Boetseren: 6 ochtenden
v.a. 1 maart voor beginners
en gevorderden. Workshops:
Mozaïeken:
prachtige
schaal maken op 12-2, 13.30
uur; in maart Sieraden en
Paverpol. Info: (0573) 45 30
90 of 45 15 99 en www.kunst
kringruurlo.nl
 Nordic Walking is een
goede beweging, gezond en
fijn. Voor de enig juiste techniek moet je bij Vitalnowa
zijn. Tel. (0575) 46 36 03.
www.vitalnowa.nl
 Complete voeding voor
aankomen/afslanken
en
goede energie met persoonlijke begeleiding. Jerna Bruggink (0575) 46 32 05.
www.vitalcare.nl
 Te huur: 5 of 6 pers. Chalets in Belgische ardennen
(Durbuy) op park met overd.
zwembad. Info: 0544-377378
/ 375873 of www.verhuurchalets.nl. Zomervakantie nog vrij.

Stoofperenvlaai
€

6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus €

 Zaterdag 10 maart van
10.00 tot 12.00 kleding- en
speelgoedbeurs peuterspeelzaal Ot en Sien, "t Jebbink 13a te Vorden.
 Gastouder gezocht voor
de dinsdag in Vorden. Voor
2 kinderen (bijna 2 en bijna
4 jr.) en hond. Bij ons aan
huis. Bel 06-12554569.
 Voor het aanmelden van
verkoopbare en veilingwaardige goederen bel:
(0575) 55 14 86 / 55 21 04
of 55 17 87.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel Frits Peppelinkhausen,
tel. (0575) 55 29 16, b.g.g.
(06) 51 60 15 16.

4,25

Weekendaanbiedingen
geldig op vrijdag 16 en zaterdag 17 februari

Boerenbrok

p/st

€

1,00

Stevige boerenhap met varkensvlees en kaas

Puddingbroodje

 Tijdens het Kranenburgs
carnaval kunt u weer gebruik
maken van taxi Klein Brinke,
geeft u zich wel even vooraf
op. Tel. 55 12 56.
 FNV Belastingservice
invul-avond in Dorpscentrum
28 februari en 21 maart
2007. Mw D. Walgemoet, tel.
0575 - 55 67 75.
 Werkende vrouw met kind
zoekt zelfst. woonruimte in
Zutphen of omg. Beschaafd,
ordelijk, eigen zaak. Tot 550
euro. Bel (0575) 55 56 16 of
(06) 16 82 84 21.
 In de Wereldwinkel kunt u
het hele jaar door uw geliefden, familie en vrienden verrassen met een uniek, mooi of
lekker cadeautje: deze week
lieve Valentijncadeautjes!

p/st

€

1,00

 Te koop: Mercedes A 160
Avantgarde bouwjaar 1998,
model 1999, km 77.125,
kleur metallic blauw. Auto in
perfecte staat, als 2e auto
gebruikt, automaat, schuifdak, garage onderhouden,
veel opties. Prijs € 7.750,00.
Tel. (0573) 45 33 99.

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

Dagmenu’s

 Ierse folk met ensemble
maalstroom in grote zaal
Kulturhus Ruurlo. 16 februari.
20.15 uur. Entrée € 10.vanaf 19.00 uur a.d. zaal en
kunstkring-ruurlo@hetnet.nl
 Te huur carnavalskleding voor jong en oud. DS
Design Molenkolkweg 33,
Steenderen. Tel. (0575) 45
20 01.

6-8 pers

14 t/m 20 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

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

Woensdag 14 februari
Minestronesoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten
en groente.

Donderdag 15 februari
Rundvlees goulash met nockerl, augurken, spiegelei en sla /
yoghurtfrisss... slagroom.

Vrijdag 16 februari
Champignonsoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 17 februari (alleen afhalen)
Varkenshaassaté met pindasaus, nasi, rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag 19 februari
Gesloten.

Dinsdag 20 februari
Wiener schnitzel met frieten en rauwkost / 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

Dankbaar en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze dochter en zusje van Joanna

Geheel onverwacht is uit ons midden weggevallen
onze lieve en zorgzame moeder en oma

Emilie Frederike

weduwe van Jan Willem Oortgiesen

Hendrika Grada Eggink
op de leeftijd van 72 jaar.

Zij is geboren op 7 februari 2007,
weegt 3885 gram en is 54 cm lang.
Roland en Immy van Dijk-Scheffer
Joanna
Mispelkampdijk 8
7251 DB Vorden
Tel. (0575) 55 56 66

Na het overlijden van Wim had ze de draad van het
leven weer moedig opgepakt.
Bergen op Zoom: Janny Middelbeek-Oortgiesen
Dirk-Jan Middelbeek
Leonie, Corien

Deze week maken we het u wel heel makkelijk. Bij 500 gram
hacheevlees krijgt u de uien en kruiden er GRATIS bij. Een compleet
hacheepakket, dat is gauw verdiend! Vraag ons gerust naar het recept
van deze winterse en o zo makkelijk te bereiden lekkernij.
Ga naar www.keurslager.nl voor meer bijpassende recepten.

Vleeswarenkoopje

Vorden: Henk Oortgiesen

Gebraden spek
150 g + gratis 100 g rauwkostsalade

Vorden, 7 februari 2007
Ruurloseweg 113
7251 LD Vorden

Voor bezoek graag even bellen.

Special

Zwiebeling

De begrafenis heeft maandag 12 februari in
Vorden plaatsgevonden.

Diede

Kahlil Gibran
Op bijna 89-jarige leeftijd is vredig ingeslapen

Lena Gerarda Maria van den Berghvan der Sijs

U bent, zoals altijd, van harte welkom!

weduwe van Willem George Jan van den Bergh
* 11 juli 1918

Op donderdag 22 februari hopen wij

Cockie en Ad van den Berg-van den Bergh
Tessa en Karsjen
Bibi en Jonna

Jaap & Janny Hiddink
met onze kinderen, kleinkinderen en u ons
25-jarige huwelijksfeest te vieren.

Herman en Jans
Jimmink-Memelink
samen met onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in Café-Restaurant “De Pauw”, Rijksstraatweg 11
te Warnsveld.

Dr. W.C.H. Staringstraat 12
7251 AL Vorden
De avondwake is dinsdag 13 februari om 19.00 uur
in de St. Willibrorduskerk te Vierakker, Vierakkersestraatweg 33.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Woensdag 14 februari is in genoemde kerk om
11.00 uur de plechtige uitvaartdienst, waarna de
begrafenis op het kerkhof bij de kerk zal plaatsvinden.

500 gram

€

500 gram

€

Kookidee

Platte ribbetjes

6.00
1.98

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl
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Astrid en Victor van Asma-van den Bergh
Hanna en Bert
Tessa, Remco, Mirthe, Nadine
Mara en Jeroen
Sybren

Mackenzieplaats 9
7384 BR Wilp

Op vrijdag 23 februari a.s. hopen wij,

Hacheepakket +
uien en kruiden

gi

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.00 uur tot
16.30 uur.

3.98

Keurslagerkoopje

Helma en Wim Stapper-van den Bergh
Olivier en Alice
Frederieke
Roland en Jessica
Suzanne en Dennis

Ter gelegenheid hiervan nodigen wij u uit in
Restaurant “Pijnappel”, Hoofdweg 55 te Klarenbeek.

23 februari 2007

† 9 februari 2007

Aanbiedingen geldig van 12 t/m 17 februari 2007

is geboren op 10 februari 2007!

23 februari 1967

€

Zuurkoolstamppot
+ rookworst
+ spekjes
per portie €

En laat het heden het verleden
vol herinneringen omhelzen en
de toekomst vol verlangen.

Joanne Wilhelmina

Ons adres is:
Kon. Julianalaan 32, 7221 BW Steenderen
Tel. (0575) 45 07 68

100 gram

2.29
1.55

Maaltijdidee

Ons grote, kleine wonder

Dochter en zusje van:
Marjan Lijftogt, Wilco Kornegoor,
Silke en Lisa

€

Vorden

organiseert een

DE WENDING

KLAVERJASEN
JOKERAVOND

VOORLOPIGE CIJFERS 2006

donderdag
15 februari

NU AL KLAAR ??

aanvang: 20.00 uur

BIJ ONS WEL !!

Kantine
De Ark
HERBALIFE:

voor innerlijke en
uiterlijke verzorging

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren en een
samenzijn in het Ludgerus gebouw naast de kerk.

Voeding voor:

Het Gulik 4
7251 CS Vorden

aankomen
afslanken
sporten
meer welzijn

Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties,
in welke vorm dan ook, bij ons 50 jarig huwelijksfeest. Het was voor ons een onvergetelijke dag.
Bedankt!

Op 4 februari is overleden onze vriendin

J.H. Kornegoor - Tjoonk

Bennie en Jo Gosselink

Fam. H. Wonnink
T. Wassink

De mensen
van Monuta maken
het verschil.

De Banenkamp 10
7251 LV Vorden

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


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

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

J. Bakering
‘t Rikkelder 16, Ruurlo
Tel. 0573 - 45 30 30
www.bakema-ruurlo.nl

Judolessen
Vorden
vanaf 4 jaar.
Elke dinsdag vanaf 15.45 uur.

GRAFSTEENSPECIALIST


Huid en haar
verzorgingsproducten
Uw welzijnscoach:

Sporthal ‘t Jebbink

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.

Info:
www.judoschool-leobuitink.nl

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

Wie wordt de nieuwe Prins tijdens Kranenburgs Carnaval?
bovendien is hij van alle markten
thuis’. Willem Schmitz vult aan: ‘De
nieuwe Prins is een tropische verrassing in witte melkchocolade. En wanneer hij ergens aanwezig is, is hij ook
in positieve zin bedoelt, ook zeer duidelijk aanwezig’!
De naam van de nieuwe Prins zal zaterdagavond zo rond de klok van half
tien onthuld worden. Daarvoor neemt
het bestuur van de Stichting Kranenburgs Carnaval afscheid van Prins Clemens de Eerste, een man wonend in
Ruurlo en die al jaren nauw betrokken is met het carnavalsgebeuren in
de Kranenburg. Er wordt die avond tevens afscheid genomen van zijn adjudant Hemmy de Eerste. Bij zijn installatie vorig jaar was het rondom Prins
Clemens een dolle boel. Hij werd bij
binnenkomst namelijk vergezeld door
de gehele familie. Die had speciaal
voor die gelegenheid een Raad van Elf
geformeerd, terwijl de dames als
‘dansmarietjes’ een pikant dansje opvoerden. Willem Schmitz en Herbert
Rutgers wilden trouwen al wel verklappen dat de nieuwe Prins zaterdagavond voor de carnavalsvierders ook
een daverende verrassing in petto
heeft.
Het carnaval in de Kranenburg begint
vrijdagavond 16 februari met een grote playback-show waarvoor zich in-

Vorig jaar kwam de bokaal voor een
jaar in het bezit van ‘groep Arnold
Kuit’. De presentatie van de playbackshow is in handen van Herbert Rutgers en Richard Ooms.

Behalve het reeds gememoreerde aftreden van de oude prins en de installatie van de nieuwe Prins, is er zaterdagavond in de feesttent een optreden
van ‘De Hazes Imitator’. Een geweldige
artiest die de tent gigantisch op zijn
kop kan zetten’, zo prees Herbert Rutgers de zanger aan.
De man/vrouw of groep die zich zaterdagavond het leukst heeft verkleed
maakt kans op de wisselbokaal ‘De
Carnavalist’, een kleinood die vorig
jaar werd gewonnen door Ewald en
Jesper. De muziek wordt verzorgd
door het ‘Trio Bachus’. Als extra service richting de carnavalsvierders
heeft de organisatie een afspraak gemaakt met het taxibedrijf van Klein
Brinke. De bezoekers aan het carnaval
kunnen zich, indien ze dat wensen (uiteraard tegen betaling) laten brengen
en ophalen. Wel vooraf aanmelden
0575-551256.

Het carnavalsfeest in de Kranenburg
wordt zondagmiddag 18 februari afgesloten met een optocht waaraan muzikale medewerking wordt verleend
door ‘De Schaddenstekkers’. De kinderen worden vanaf 14.30 uur bezig ge-

Wanneer Willem Schmitz (voorzitter) en Herbert Rutgers (secretaris) over
het carnavalsfeest in de Kranenburg praten, zijn ze enthousiast, maar verliezen ze één ding nooit uit het oog: De naam van de nieuwe Prins wordt
niet bekend gemaakt! Dat gebeurt traditiegetrouw pas op de zaterdagavond, wanneer het feest in alle hevigheid los barst. Eerst is er die avond
het aftreden van de oude Prins, gevolgd door de installatie van de nieuwe
Prins. Slechts één keer waarde de naam van een nieuwe Prins al voor de
officiële bekendmaking door Vordens dreven. Dat was twee jaar geleden
toen Prins Anton (van geboorte Kranenburger) vanuit zijn nieuwe vaderland Amerika, naar Vorden kwam om hier de prinselijke scepter te gaan
zwaaien.
Het werd een geweldige happening,
niet alleen voor de organisatie en de
bezoekers, maar ook voor de Prins
zelf. Vorig jaar was hij vanwege zijn aftreden opnieuw present. Ook dit jaar
komt Anton weer naar de Kranenburg
om het feest mee te vieren, maar tevens om de Vordenaren het laatste
nieuws over de op handen zijnde Amerikaanse presidentsverkiezingen te
vertellen. In een interview met ‘ Con-

tact’ vertelde hij destijds dat hij absoluut niets van de huidige president
Bush moet hebben. Het zou echter zomaar kunnen dat Anton, gezien zijn
bestuurlijke kwaliteiten die hij hier als
carnavalsprins heeft ten toon gespreid, hij zich zelf kandidaat gaat
stellen. In dat geval zullen t.z.t. veel
Kranenburgse carnavalsvierders naar
de States afreizen om bij de installatie
van Anton als president van de USA in

Judoteams Leo Buitink
het Witte Huis aanwezig te zijn! Terug
naar het heden, naar het carnaval dat
vanaf vrijdag 16 februari tot en met
zondag 18 februari in de grote feesttent op het complex van de voetbalvereniging Ratti gehouden zal worden.
Natuurlijk eerst nog een keertje proberen om Herbert en Willem uit de tent
te lokken om toch bekend te maken
wie de nieuwe Prins zal worden. Helaas, het blijft vooralsnog een mysterie. Toch wilden beide heren wel een
tipje van de sluier oplichten. Herbert
Rutgers: ‘De Prins komt uit Bronckhorst. Hij kent geen podiumvrees en

De dames en herenteams van judoschool Leo Buitink pakken titel op
kampioenschappen Gelderland, Overijssel en Flevoland (JBN -ON)
Het damesteam bestaat uit Nadie
Thuinte (Neede), Myrthe Roesthuis
(Ruurlo) Hilde Jager (Markelo) Nadia
Kamel (Beltrum) en Demi Lammers
(Hengelo gld). Het herenteam bestaat
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 (Eibergen). De heren versloegen J.P.T. uit
Almelo, het combiteam Schuttersveld/Losser en in de 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 kampioen-

schap een podiumplaats bij de eerste
twee behaalde. 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 en 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 waren 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.

middels al tientallen personen hebben opgegeven, met name veel kinderen. Op dit moment is al bekend dat
de show uit minimaal 30 acts zal bestaan. De jeugd (kinderen tot 12 jaar)
strijden die avond om de ‘Kasbendjen
Wisselbokaal’, die het afgelopen jaar
in bezit kwam van Tecula en Joost. De
winnaars van de middengroep (12 tot
16 jaar) mogen de ‘Sueters Bokaal’
voor een jaartje mee naar huis nemen.
Vorig jaar werd deze bokaal gewonnen
door ‘Hermes Houseband’. De volwassenen (vanaf 16 jaar) strijden om de
‘Kranenburgs Carnaval Wisselbokaal’.

houden door ‘Theater Fiets’. Een gratis
kindermiddag inclusief hapjes en
drankjes. Het geheel wordt betaald uit
de opbrengst van de verloting, waarbij
de organisatie wat betreft het beschikbaar stellen van prijzen, de plaatselijke middenstand zeer erkentelijk is.

Voor de volwassenen is er vanaf 15.00
uur met medewerking van ‘Avelanche’
en ‘Kasbendjen’ feest in de tent. Een
30 tal vrijwilligers van de Stichting
Kranenburgs Carnaval is het gehele
weekend in touw om het carnavalsfeest in goede banen te leiden.

www.contact.nl

Nu ook op internet!
WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

7
0
0
2
i
r
a
u
r
b
e
f
7
1
g
n
a
e
d
r
d
r
e
o
V
Zat
n
a
v
m
u
r
t
n
e
c
t
e
h
n
i
g
n
i
m
Oprui

!
t
i
u
r
u
e
d
e
sd
ijzen

r
p
e
e
l
t
s
l
g
a
Alaatste artikelen voor de la
De

d aan
im
u
r
e
g
p
o
e
w
aar willen
d
n
e
r
u
e
d
e
d
te schoono
r
r
o
g
o
v
s
r
t
e
a
li
ta
e
s
k
r
in
Het voorjaa
Vordense w
e
d
rlijk van!
n
u
e
d
tu
u
a
o
n
h
u
t
m
r
o
e
r
a
te
daar proﬁ
n
E
beginnen. Da
i.
r
a
u
r
b
fe
g voor de
e
7
1
w
g
n
a
le
d
e
r
k
te
ti
r
a
z
a
maak op
de laatste
appan
e
a
a
jk
g
li
e
s
d
d
u
n
o
te
h
h
is
oc
nen tot hu
e
o
h
c
s
Vanaf 8 uur ’s
n
e
ntrekkeg
a
in
a
d
a
le
tr
k
x
n
e
a
s
V
n
.
e
n
e
lk uur nog
e
laagste prijze
t
e
t uur.
M
o
.
t
n
r
u
le
e
u
k
n
ti
r
a
a
v
t
u
h
a
en overzic
e
u
raten en cade
n
e
v
e
g
7 februari
e
1
W
g
.
a
n
d
e
r
e
g
t
in
a
z
d
lijke aanbie
ent en kom
b
ij
b
d
ij
t
deur uit!
p
e
o
d
r
t
e
e
o
u
t
m
a
s
d
e
s
ll
u
Zorg d
e n . Wa n t a
d
r
o
V
n
a
v
m
u
tr
naar het cen

ijt

Gratisoeognetbvogels
voor vr

n mooie
en vormen ee
g
in
d
ie
b
n
a
a
n te
e
h
eg uit de vere
De fantastisc
ro
v
ri
a
ru
b
fe
op 17
we
eg is, hebben
aanleiding om
o
n
e
g
t
ie
n
g
o
dat n
htends
komen. Alsof
en 9 uur ’s oc
8
n
e
s
s
tu
ls
e
og
klaarstaan. Zo
e
voor vroege v
tj
ij
tb
n
o
r
e
k
ge
een lek
ieten van de la
ook nog eens
n
e
g
te
rs
e
e
ls
een a
en’, maar ook
g
in
d
ie
kunt u niet all
b
n
a
ra
n
speciale ‘uu
’orange en ee
d
s
prijzen en de
ju
e
rs
e
v
van
ijk glaasje
n mooi begin
van een heerl
e
e
s
a
p
is
t
a
ntje. D
warm croissa
het weekend!

de ze

Bij
barg
• Weulen Kraennen• Bruna
zaken
• Etos BarenCds• Sueters
• Dutch P • Bleumink
• Hotel Bakkecrhoenmode
staan
S
n
e
s
• Gie
phine
• Sfeer van JnosseeTuin
zaterdag
• De Vorde • Helmink
• Tuunte FashnioCnorner
17 februari
• Fashio
s
• Marten
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de deuren
• Visser D Van Asselt
• Vlogman • • Onyx Mode wijd open
• M D Meubeel • Siemerink
• De Rotond jeugdmode
• Yvonne t Jebbink
• Garage Gronostein
• Roose
DA drogist
• Mitra slijterij •

DAMES
op alle artikelen
met een kortingslabel

3 halen 1 betalen
Dorpsstraat 36

40% KORTING op
BANGKIRAI MEUBELEN
en van 8.00 - 9.00

50% KORTING!
KOFFIE EN BROODJES STAAN KLAAR

DUS SMULLEN MAAR!
Dé specialist in *sierbestrating *tuinhout *tuinhuisjes
*nauursteen *tuinverlichting *zand, grind en split
www.weulenkranenbarg.nl Vorden Tel. (0575) 55 12 17
Ruurloseweg 45a

Weulen Kranenbarg

Sfeer van

Josephine

Vroege en late vogels voordeel bij
ETOS BARENDSEN
zaterdag 17 februari
van 8.00 tot
10.00 uur
van 10.00 tot
17.00 uur

15% korting
10% korting

actievoorwaarden, niet geldig op geneesmiddelen
en babyvoeding tot 6 maand en cadeaubonnen

Zutphenseweg 3

Etos Barendsen

Zutphenseweg 29

Dutch PC

FINALE OPRUIMING met STUNTPRIJZEN
ALLEEN GELDIG OP ZATERDAG 17 FEBRUARI, vanaf 9.00 UUR o.a.:

Elementenwand 2.90 breed donker eiken
van 3368,- voor 1975,Bankstellen in stof op Pull up als 3-2 zits
van 1460,- voor 895,Losse fauteuils 179,Dekbedovertrekken uit de opruiming
3 halen, 2 betalen
Overige aanbiedingen zie onze toonzalen

Zutphenseweg 20

Helmink meubelen

MANDJES AKTIE

brood naar keuze + suikerbrood + 6 witte broodjes + kruidkoek
+ 4 croissants + 4 duitse harde bolletjes
dit alles samen voor maar

€ 9,50 excl. mandje

Bakkerij Joop Bruggink

Dorpsstraat 11

BIJ BESTELLING
VANAF € 20,- EEN

BOS TULPEN KADO
(zolang de voorraad strekt)

Een ontbijt staat voor u klaar!!
Raadhuisstraat 11

De Vordense tuin

Er is nu iets wat u beslist moet weten, u kunt binnenkort
met de dames van Bruna een beschuitje komen eten!
Op zaterdag 17 februari plukken wij de dag.
Dan zijn wij reeds om 8.00 uur geopend en trakteren
wij u op een ontbijtje!

ALLE AFGEPRIJSE
ARTIKELEN

2 H A LE N
1 B ETA LE N
Raadhuisstraat 2

Tuunte Fashion

Dorpsstraat 11

NU of NOOIT

60%

OP DE GEHELE
WINTERCOLLECTIE
Onyx Mode

Burg. Galleestraat 6b

10.00 uur tot 17.00 uur

Eenmalige
5 huisgemaakte apfelstrudel met vanillesaus
voor thuis halen, 4 stuk betalen € 7.95 Magazijnopruiming

Tevens verstrekken wij deze dag

tot 10.00 uur een gratis ochtendkrant.
Alsof dat niet genoeg is kunt u de gehele dag
profiteren van aantrekkelijke aanbiedingen!
Wij heten u van harte welkom!

Raadhuisstraat 22

Bruna Vorden

G-star
Levi’s
Only
DEPT
Wrangler
PallMall
Scotch & Soda
Martomod
Freeman T Porter
enz. enz.
Zutphenseweg 8

10.00 uur tot 17.00 uur
ieder 2e kopje koffie gratis bij koffie met
gebak of broodje naar keuze!
Kerkstraat 3

Bistro de Rotonde

i.v.m. overname internetwinkel

www.yvonnejeugdmode.nl
alles van € 0,99 tot € 19,99
Zutphenseweg 1a

Yvonne Jeugdmode

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....
Alles de hele dag:

3 halen, 1 betalen

(v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels  koffie & broodje
 de meeste keus!
Dus heel veel halen...heel weinig betalen
Fashion Corner

Zaterdag 17 februari 2007
Opruiming in het centrum van Vorden

Zutphenseweg 8

uit!
deur
de
Alles
De laatste artikelen voor de laagste prijzen
VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 17 FEBRUARI

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 17 FEBRUARI

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 17 FEBRUARI

ALLE NAJAARSCOLLECTIES
75% KORTING

HABBEKRATS

ALLE NAJAARSCOLLECTIES
75% KORTING

€ 5,- of € 10,-

en als extra: een waardecheque
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag
te besteden vanaf 20 februari

uitzoeken
Visser damesmode

Burg. Galleestraat 9

OPRUIMING
SHOWROOMMODELLEN

OPRUIMING
Nivea
deodorant spray

Meubeldesign

DE ONTBIJTTAS
(zolang de voorraad strekt)

4 croissants + 1 ontbijtkoek
+ 1 brood naar keuze
+ 1 zak bolletjes + tas

€ 11,-

voor

Rookworst
2 stuks €

€ 8,95

* Diverse
verrekijkers
* Winterjassen
en loden jassen
* Dunlop en
Muck laarzen

Echte bakker van Asselt

Onze gebruikte auto’s
worden met stip verkocht
Bekijk de toch al scherpe prijzen op: www.groot-jebbink.nl

50% korting

En hier gaat de
korting nog van af!
Dus profiteer van
deze opruiming

Zutphenseweg 16

Vlogman keurslager

ROOSENSTEIN
Alleen dezeQUALITY
zaterdag WEAR
Alles
de deur uit!
Nu op de bieren
laatste zodiverse
wijnen,
merrestanten met een kortingssticker

en gedistilleerd

25% korting

70 % KORTING

25% korting

Wij staan zaterdag 19 augustus al om 8.00 uur voor u
klaar. Voor de vroege vogels hebben wij, naast koffie
OPvoor de liefhebber.
en thee, nu ook eenOP
lekker=broodje

Martens

Zutphenseweg 9

4,00

Voor elke klant GRATIS
€1
€ 4 een stukje KIPGRILLWORST

DA Drogist

Zutphenseweg 2

Zutphenseweg 18

Rondweg 2

met goud bekroonde

2 halen
1 betalen

Diverse kinderspeelgoed: Nu
Ruime Beautycase zilver: Nu

50% KORTING

van

Burg. Galleestraat 9

Nivea douche: 2 halen 1 betalen

TOT

Enkweg 15a

en als extra: een waardecheque
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag
te besteden vanaf 20 februari

voor spotprijzen de deur uit

KORTINGEN TOT 75%

Dorpsstraat 16

• (blauwe stip) € 2.000,=
• (zwarte stip) € 1.500,=
• (groene stip) € 1.000,=
• (witte stip) € 500,=

Groot Jebbink

Mitra Slijterij

extra inruil/korting op de normale prijs
extra inruil/korting op de normale prijs
extra inruil/korting op de normale prijs
extra inruil/korting op de normale prijs
Rondweg 2

uit!
deur
de
Alles
De laatste artikelen voor de laagste prijzen
OVERJARIGE
MODELLEN
MET KORTINGEN

TOT 50%

COLLECTIE FIETS,
2e hands en demo
REGENKLEDING EN elektrische fietsen vanaf
FIETSBRILLEN VAN 2006

tot 75% korting!!
Profile Bleumink

Dorpsstraat 12

KAARSEN
SPONGEBOB
MY OP
SCENE
17
FEBRUARI
GAAT DE WINKEL
Z’N

KOP

KOP EN SCHOTELS SPEELGOED MOKKEN

RESTANTENDAG
de bezem er door

KADOOS SCHOON MAAKARTI KE LE N

WAANZINNIGE
OPRUIMING

FOTOLIJSTEN KAARSEN SPONGEBOB
MY SCENE KOP EN SCHOTELS SPEELGOED
MOKKEN KADOOS SCHOONMAAKARTIKELEN
Dorpsstraat 15

Sueters

Alle afgeprijsde schoenen

2E PAAR GRATIS
Dorpsstraat 4

€ 500,= !!

Dorpsstraat 12

Van 08.00 tot 09.00 uur
ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT

OPRUIMING

Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

ENORME KORTINGEN!!

per persoon (normaal € 9.95)

€ 5,-

HORLOGES

Zutphenseweg 7

Siemerink

Alleen op
17 februari
tussen 8.00
en 16.00 uur
Giesen Schoenmode

Hotel Bakker

Dorpsstraat 24

17 februari vanaf 08.00 uur

ALLES DE DEUR UIT!!!!
Op de laatste winterrestanten
met een kortingsticker nu

70% korting!!!
Koffie/thee en een krentenbol
staan voor u klaar.
Burg. Galleestraat 12

Roosenstein

Zaterdag 17 februari 2007
Opruiming in het centrum van Vorden

BIER, WIJN EN FRISDRANKEN
DEZE AVOND VOOR MAAR 1 EURO!!!
LIVE IN DE BALUSTRADE ZAAL:

TRAINBAND
THE UNDERGROUND:
DANCE-TRANCE EN R&B

:FEESTEN !

ZATERDAG 17 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

WWW.EURO-PARTY.NL
Carmen Smeerdijk

Vorden
Tel.: (0575) 84 30 46

(verpleegkundig healthconsulent)

Ontwerp en realisatie internetsites

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

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

Weevers

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

Muziek en beweging
voor peuters bij de

in Vorden.

Kom gratis de eerste open les meedoen!
• op donderdag 1 maart 2007
• 9.30 - 10.15 uur voor peuters van 1,5 tot 2,5 jaar

• Bedrijvencheck op gebied van gezondheid werknemer
• Gezondheidscheck voor particulieren
(BMI, cholesterol, glucose, longfunctie)
• gezondheidsvoorlichting
• begeleiding naar een gezonde leefstijl d.m.v. meer bewegen, stoppen
met roken, gewichtsbeheersing
• speciaal programma voedingsmiddelenonverdraagbaarheid

• 10.30 - 11.15 uur voor peuters van 2,5 tot 4 jaar
• samen met de (groot)ouder(s)!
• in het Dorpscentrum Vorden
Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl
www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

Care for Human

14 februari

Muziek en beweging

VALENTIJNSDAG

WIJ HOUDEN VAN ONZE KLANTEN!

voor kleuters bij de

en daarom krijgt iedere tankende klant op
woensdag 14 februari een leuk presentje! op = op

in Vorden.

Het Tankteam van Tankstation & Oliehandel WEULEN KRANENBARG
staat graag voor u klaar!

Kom gratis de eerste open les meedoen!

Enkweg 1a • Vorden • tel. (0575) 55 18 11

• op donderdag 1 maart 2007
• van 16.30 tot 17.15 uur

Cadeautip: CADEAUBONNEN verkrijgbaar in elke waarde!

• in het Dorpscentrum Vorden
• voor kinderen van 4 t/m 5 jaar
Info: www.muzehof.nl of 0575 51 53 50

Schadeherstel
aan alle merken onder garantie

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

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij

Verbeter uw gezondheid?

Roosenstein Quality Wear

Uitgangspunt is de healthcheck, (meting van BMI, Cholesterol, glucose)
Het vervolg is een op maat gesneden interventieprogramma
• Gezonde voeding
• Gezond bewegen
• Stoppen met roken
Verbeter uw gezondheid, ik kan u daar bij begeleiden.
• Ook bedrijvenchecks (evt. uitbreiding burnout/stress-test, RSI test)

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Carmen Smeerdijk

Care for Human

(verpleegkundig healthconsulent)
Vorden, tel.: (0575) 84 30 46
e-mail: care4human.smeerdijk@chello.nl
www.careforhuman.nl, www.vitalweight.nl

WEEKBLAD

AARDBEIEN KORENRIJK/ ROOMBOTER
BAVAROISE WARNSVELDS
CAKE
VOLKOREN
VLAAI
van 3.90

Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Weekblad Contact ook op
Internet

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

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-

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

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

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.

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

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.

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.

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.

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

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 donderdag 23 november a.s. houdt
De website www.contact.nl is volledig de PCOB afd. Vorden haar middagbijeenkomst 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.

De opbrengst wordt aangewend om Verkoop kleedjes bij de Welfare
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
te handwerken te slijten op de kerstde deelneemsters te bekostigen.
markt die op 10 december in het LudDe organisatie hoopt de niet verkochgerusgebouw in Vierakker zal worden

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

tegen scherpe prijzen!!

Koopzondag
26 nov

KIJK • PROBEER • PR OFITEER
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 Ons
T magazijn
O wordt
P Gte klein
E L E T
Wij gaan verbouwen
daarom

10% korting

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

op onze GEHELE 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

BROE E
U
PULLO ERS U

€ 75,--

2 OOR € 125,--

€ 20,--

2 OOR € 35,--

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 75,-2 OOR € 50.--

Oud Vorden

LANGE LER MOD E 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.

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.

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 26

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

“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
10

Profiteer SOLDERIE Prijzen
BLAZERS NU
T'SHIRTS NU

€ 75,-€ 20,--

BROEKEN NU
PULLO ERS NU

€ 49,-€ 35.--

2 OOR € 1
2 VOOR € 3
2 VOOR €
2 VOOR € 5

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

www.konijnenbult.nl

NIEU

CHEVROLET

EPICA

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

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 !

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

B ro n c k h o r s t N o o rd

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.

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-

Colofon

Passage

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.
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

STANDAARD MET
6-CILINDER MOTOR

KOM LANGS VOOR
EEN PROEFRIT!

Nu
ook op
internet!

6.
50
10.

€

Wildenborch
Vierakker

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

WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN
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Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Meubelstoffeerderij Jansen

Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879.

GROOT

€

van 2.07
VOOR

€

1.

3.35

De enige echte
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

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

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

€

ZWANENHALZEN

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

60

NU VOOR

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

Dus kijk snel op www.contact.nl

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 17 februari.

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Vrijwilligersavond
Jubilarissen Peter Bakker Hervormde kerk
'Het is fijn om in Vorden op de markt te staan'

en Hennie Hofman

‘Dank je wel voor alle inzet voor zoveel belangrijk werk onvoorwaardelijk
ten dienste van het heil voor onze kerk’. Dat was wat de kerkenraadsleden
van de Hervormde kerk afgelopen vrijdagavond voor een zaal vol vrijwilligers in het dorpscentrum zongen.
Hennie Hofman blij met de bloemen.
Vrijdagmorgen werden kaasboer Peter Bakker uit Lochem en poelier Hennie Hofman uit Laren door de marktcommissie in Vorden in het zonnetje
gezet. Beide marktkooplui vierden namelijk een jubileum, Peter Bakker is
al 35 jaar in zijn kraam op de markt te vinden. Hennie Hofman kwam 25
jaar geleden voor het eerst naar Vorden.Henk Weenk, voorzitter van de
marktvereniging sprak lovende woorden en bood de jubilarissen een geschenk onder couvert aan. Ook de bloemen ontbraken niet. De thans bijna 60-jarige Bakker weet het nog als de dag van gisteren hoe hij in Vorden
terecht kwam. Zegt hij: ‘Ik werkte voorheen weliswaar in de kaashandel,
maar wel in loondienst. Op gegeven moment werd ik door de grossier benaderd of ik er voor voelde om met een kraam op de markt te gaan staan.
De kaasboer uit Zutphen had namelijk te kennen gegeven dat hij er mee
wilde stoppen, dus kwam er een plekje vrij.
Ik hoefde er niet lang over na te denken, kaas verkopen op de markt leek
mij wel wat. De eerste weken heb ik
met de kaasboer uit Zutphen ‘meegelopen’ op de markten in Wijhe, Raalte,
Dalfsen, Hasselt, Vorden en Zutphen.
En zo kwam ik 35 jaar geleden voor
het eerst als ‘zelfstandige ondernemer’ op de kaasmarkt in Vorden. En

voor een goed assortiment. De klanten
kunnen in feite alles kopen’, zo zegt
Peter Bakker. De acties die de marktcommissie soms wel drie tot vier keer
per jaar in samenspraak met de
marktkooplui organiseert, vallen bij
Peter in goede aarde. ‘Ook een pluspunt voor de markt in Vorden, de
klant kan hier gemakkelijk parkeren.

mer en dan met name om marktkoopman te worden. Ik kwam 28 jaar geleden voor het eerst als zelfstandig poelier op de zaterdagmarkt in Rijssen te
staan. Drie jaar later volgde de markt
in Vorden. Ik had mij hier al eerder ingeschreven, maar ik kreeg van marktmeester Jan v.d. Peyl geen plek. De toestemming werd geweigerd omdat mevrouw Rossel al op de markt stond en
de marktcommissie in Vorden wilde
geen dubbel assortiment.
Gelukkig kon ik Jan v.d. Peyl overtuigen dat ik een groter uitgebreider assortiment had. Ik heb overigens altijd
een uitstekend contact met Jan gehad.
Toen ik voor de eerste keer op deze
markt stond, was ik toch wel een beetje nerveus. Hoe zou mevrouw Rossel
reageren? Maar wat bleek zij was een
hele aardige lieve vrouw’, zo zegt poelier Hennie Hofman. Behalve in Vor-

Het was een ontspannen en gemoedelijk sfeer op deze ‘Dank-je-wel-avond’.
Voor de omlijsting zorgde het muzikale duo ‘Ham and Eggs’. Er werd aandachtig naar de verhalen van ‘Frits oet
Gelster’ die onder meer van een boodschappen-uitje naar de Makro een komische act wist te maken. Daarna

werd er aan de diverse tafels met belangstelling (en tegelijkertijd argwaan) gekeken naar de heer Duitman
die verbazingwekkende trucs uithaalde met kaarten, ballonnen en potloden. Aan het eind van de avond hadden de beide predikanten nog een serieuze boodschap voor de aanwezigen.

Shoppen tijdens open huis
't Beeckland

Jan Rigterink geeft voorlichting.

‘De meeste ouders die hier gisteren en vandaag zijn geweest, komen hier
om te shoppen. Met andere woorden vergelijken welke school het beste
bij hun kind past’, zo zegt Sjaak Stans, locatie directeur van school ’t
Beeckland. Vrijdagavond en zaterdag werd op deze school onder grote belangstelling open huis gehouden. Sjaak Stans: ‘Veel ouders zoeken een
kleinschalige school voor hun kind. Is ook wel begrijpelijk omdat kinderen die uit dorpen komen, kleinschaligheid gewend zijn. Je merkt dat
leerlingen zich op onze school veilig voelen, daarmee bedoel ik dat wanneer ze problemen hebben er aandachtig naar hen wordt geluisterd.
Derde van links jubilaris Peter Bakker.
wat zo leuk is, veel oma’ s van nu kwamen vanaf het begin kaas bij mij kopen. Ik ken de klanten geen van allen
van naam, wel van gezicht.Van 80 procent van de klanten weet ik, wanneer
ze bij mij aan de kraam komen precies
wat zij willen kopen. De klanten besteden heden ten dage wekelijks ongeveer acht tot tien euro aan kaas.

Je ziet de laatste jaren dan ook steeds
meer bezoekers uit bijvoorbeeld Leesten die hier op de markt hun inkopen
doen’, zo zegt Peter Bakker. Een
maand geleden heeft hij zijn zaak over
gedaan aan zoon Sander. Zelf ‘loopt’
hij nog een paar markten af. ‘ Gewoon
op mijn gemak lekker afbouwen’, zo
zegt hij.

De Vordense markt heeft onder de
marktkooplui een goede naam. Het
komt bij de kooplui nog wel eens voor
dat ze een markt overslaan. In Vorden
niet, daar zijn ze elke vrijdag van de
partij. Wat voor ons belangrijk is, de
marktcommissie hier zorgt jaarlijks

Alvorens Hennie Hofman (52) zijn
brood op de markt ging verdienen,
was hij gedurende tien jaar monteur
van beroep. ‘ Mijn vader had een handel in levende kippen. Dat was misschien voor mij ook wel een reden om
te kiezen voor het vak van onderne-

den en Rijssen is hij ook wekelijks op
de markten in Wijhe, Lochem, Laren,
Beltrum en Hengelo te vinden. Hij
heeft dikwijls hulpkrachten bij zich. ‘
Vorden is een ander verhaal daar wil
men nog door ‘de baas ‘ geholpen worden. Ik heb hier dan ook veel vaste
klanten, soms wel klanten uit drie generaties. Hieruit blijkt wel dat we een
goed product leveren. Als we te duur
zouden zijn komen de klanten niet,
zou de kwaliteit niet goed zijn, komen
ze evenmin. Daar staat de Vordense
markt ook bekend om: kwalitatief
goed, goed assortiment tegen betaalbare prijzen’, zo zegt zilveren jubilaris
Hennie Hofman.

De school telt momenteel ruim 400
leerlingen. Wijn er best trots op dat de
leerlingen vrijwel allemaal slagen. Ik
ben hier nu zes jaar directeur en in al
die jaren zijn slechts 5 scholieren voor
het eindexamen gezakt. 75 procent
van de leerlingen die onze school verlaten, vervolgen hun studie op het
Graafschap College, de overige 25 procent gaat naar Aventus of AOC. Wanneer de kinderen onze school verlaten
hebben, volgen we via de schooldecaan hoe het de leerling verder vergaat. En wat opvalt, wanneer de leerlingen op onze school de beroepskeuze hebben gemaakt, ze nadien niet
meer switchen’, zo zegt Stans. Wouter
en Heidi Uittenbroek hebben zojuist

samen met hun zoon Jan Joris, een
presentatie over de school aangehoord, die door Jan Rigterink, teamleider onderbouw werd gegeven. Jan Joris leerling van groep 8 van school ’t
Hoge heeft nog geen idee wat hij later
wil worden en weet ook nog niet welke school hij straks gaat bezoeken. Vader Wouter: ‘ Wij zijn al bij het Baudartius en het Isendoorn College geweest
en vandaag dus hier in school ’t Beeckland. Wij hebben van alle scholen een
goede indruk gekregen, eigenlijk zijn
er geen ‘slechte’ scholen. Wanneer de
uitslag van de CITO test bekend is, zullen we samen met Jan Joris overleggen
welke school het beste bij hem past’,
zo zegt hij.

Maloe Kleine Haar
Bloemsierkunst Halfman
wint
voorleeswedstrijd
op nieuwe locatie al weer open

Toen Jaqueline en Gerben Kleine Haar zaterdagmorgen in hun auto stapten om met hun dochter Maloe richting Doesburgse bibliotheek te gaan
hadden ze natuurlijk nog geen enkel idee over de afloop. Ook meester Jan
Marijnissen en twee vriendinnen van Maloe, Maaike Eskes en Linda
Weenk, gingen mee.

Bernardet Wunderink en Gerbert Halfman blij met nieuw onderkomen.
Ruim een week geleden, nadat zijn winkelpand aan de Burgemeester Galleestraat door brand werd geteisterd, heeft Gerbert Halfman van ‘Bloemsierkunst Halfman’ al een nieuwe locatie gevonden en kan hij vanaf deze
week weer planten en bloemen verkopen in het voormalig winkelpand
van het schildersbedrijf Boerstoel aan de Dorpsstraat 9. Gerbert: ‘Toen ik
vorige week zondagmorgen de ravage zag was ik woedend, zwaar teleurgesteld en kon ik wel janken. We hadden de winkel nog maar net opnieuw
ingericht en dan in één keer, pats boem, alles weg.
Nog dezelfde dag kwam Johan Norde
bij mij (vroegere overbuurman) en die
bood aan om uit te zien naar een tijdelijke andere locatie. Nog geen dag later
kwam hij met zeer goed nieuws: ‘het
is gelukt, je kunt voor onbepaalde tijd
in het (leegstaand) winkelpand van

Boerstoel terecht’. Ik kon wel een gat
in de lucht springen. Het pand is nog
tot 1 april aanstaande in handen van
de familie Boerstoel. Daarna is Pro Wonen eigenaar. Ik ben natuurlijk erg blij
dat ik de mogelijkheid heb het pand te
huren’, zo zegt Gerbert Halfman.

De bloemist heeft geen enkel idee
wanneer met de herbouw van zijn
winkel aan de Burg. Galleestraat kan
worden begonnen. Zegt hij: ‘Er zijn
nog allerlei onderzoeken gaande, ik
ben bang dat het nog wel maanden
kan duren. Vanaf deze week proberen
wij (medewerkster Bernardet Wunderink, mijn vrouw Jessica en ik) het
pand aan de Dorpsstraat dezelfde uitstraling te geven als voorheen in de
Burgemeester Galleestraat. Ondanks
alle ellende die ons is overkomen, zullen wij de klanten met een stralende
lach op ons gezicht ontvangen’, aldus
een strijdlustige Gerbert Halfman.

Maaike en Linda hadden spandoeken
gemaakt en hadden het volste vertrouwen in de goede afloop van de voorleeswedstrijd voor basisscholen.
In Gelderland deden afgelopen zaterdag maar liefst 386 scholen mee, met
evenzoveel deelnemende leerlingen
(61 jongens en 325 meisjes). In Doesburg waren 11 deelnemende scholen
uit Doesburg, Hengelo, Halle, Wichmond, Keijenborg, Zelhem, Steenderen en Vorden. Angela Spaan van De
Horizon uit Doesburg mocht beginnen. Dit meisje las zo formidabel dat
het aanwezige publiek (ongeveer 60

personen) dacht dat zij ook meteen de
eerste plek had geclaimd. Het liep echter allemaal toch nog anders, want de
driekoppige jurywoordvoerster zei na
afloop, dat er voor de jury geen enkele
twijfel bestond over wie de eerste
plaats moest krijgen, namelijk Maloe
Kleine Haar van De Garve. Maloe kreeg
een oorkonde en een boekenbon. Het
succes werd verder nog even gevierd in
de Doesburgse "Waag", alwaar de vader
van Maloe trakteerde op een drankje
met een enorm stuk taart. Maloe mag
nu mee gaan doen aan de halve finale
in 's Heerenberg. We wensen haar natuurlijk ook dáár veel succes toe.

AGENDA VORDEN Hoogste punt nieuwe dorpsschool
IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
FEBRUARI
14 Middagexcursie NB. v. P. naar Geesteren
14 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege

15 Klootschietgroep de Vordense Pan
16/17/18 februari Kranenburgs Carnaval in de feesttent bij sv Ratti
21 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
21 ANBO klootschieten bij de Kleine
Steege
21 NB. v.P. vrouwen van Nu in de Herberg
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 PCOB Middagbijeenkomst in 't
Stampertje Nederlandse sporen in
Rusland etc.
24 ANBO/PCOB rijbewijskeuring voor
70+plussers in de Wehme
27 Chr. Vrouwenbeweging Passage,
jaarvergadering
28 ANBO klootschieten bij de kleine
Steege
28 Oecumenische vrouwen groep in
Withmundi

Kinderkledingbeurs
Het wordt weer voorjaar, tijd voor
nieuwe kinderkleding!
Kinderkledingbeurs Leesten organiseert op vrijdag 2 maart voor de 14e
keer een voorjaar/zomerbeurs voor 2e
hands kwaliteitskleding in "De Mene"
te Leesten.
Verkoopnummers kunnen op maandag 26 februari van 8.45 tot 9.45 en
van 19.00 tot 20.00 uur worden opgehaald in "De Mene".
Er wordt zowel kleding vanaf maat 80
t/m 176 en speelgoed vanaf circa 9
maanden ingenomen. Komt u kleding
of speelgoed inleveren, dan is 90% van

de opbrengst van die artikelen voor u
en 10% (na aftrek van de onkosten)
voor de Stichting Right To Play.
Het is ook mogelijk kleding en speelgoed na afloop te doneren aan Stichting Dorkas.
Voor elke klant komt er bij de kassa
een toeslag voor de onkosten.
De beurs zelf is op vrijdagavond 2
maart van 19.00 tot 21.30 uur. U bent
van harte welkom!
BEL VOOR MEER INFORMATIE:
Liesbeth Meedendorp (0575) 52 99 56
of Rianne Marsman (0575) 52 81 28.

Regen of geen regen, kinderen hebben er maling aan. Vrolijk kwekkend
kwamen de leerlingen van de openbare school in een lange stoet vanaf
het noodgebouw aan het Wiemelink al wandelend naar de in aanbouw
zijnde nieuwe dorpsschool aan de Kerkstraat.
Daar was inmiddels het hoogste punt
van de bouw bereikt en dat moest natuurlijk gevierd worden. Niet met
‘pannenbier’ maar samen met de
bouwvakkers middels een ‘pakje fris’.
Nog een bijzonderheid, de leerlingen
van de openbare dorpsschool schre-

ven allemaal hun naam op de achterzijde van een dakpan. Het ligt in de bedoeling dat de school nog voor de zomervakantie in gebruik wordt genomen. In de nieuwe school wordt straks
ook de peuterspeelzaal Ot en Sien gevestigd. Vanuit de voorzijde van de

school gezien komt de peuterspeelzaal links. De middenbouw (groep 3
t/m groep 6) wordt in de rechterzijde
gevestigd met lokalen doorlopend
naar achterren.

Verder op de eerste verdieping de bovenbouw met twee lokalen voor de
groepen 7 en 8. Links aan de achterzijde (achter de peuterspeelzaal)) komen
twee lokalen voor de kleuters (groepen 1 en 2).

Globe Reisburo wil titel prolongeren! Badminton Flash
De afgelopen week kwamen er
twee teams in het strijdperk.
Mixed-team
Het mixed-team speelde afgelopen
woensdag in en tegen Wehl. Aangetreden werd in de samenstelling Joyce
Teeuwen, Marian te Riele, Peter van
Dijk en Robert Kater. De wedstrijd begon goed voor Flash. Peter en Robert
wisten hun enkelspel te winnen. Joyce
trof daarna een sterke tegenstandster.
Zij verloor. Daarna speelde Marian een
spannende enkel. Door te blijven
knokken wist zij de wedstrijd naar
zich toe te trekken. Flash ging met een
3-1 voorsprong de dubbelspelen in. Robert en Peter verloren de eerst set van
het herendubbel. Zij kwamen echter
sterk terug en wisten de twee volgende sets te winnen. Joyce en Marian deden het ook goed in het damesdubbel.
Zij wonnen ook en daarmee had Flash
de wedstrijd al naar zich toe getrok-

ken. Van de mixen ging er één verloren en werd er één gewonnen. Eindstand Wehl - Flash 2 - 6.

Herenteam
Het herenteam speelde afgelopen donderdagavond thuis tegen Babo uit Borculo. Het team speelde met de volgende heren Emiel Laarveld, Hans Wullink, Gery Groot Zwaaftink en Niels
Lijftogt. Voor Gery was het de eerste
wedstrijd op competitie niveau. Hans
en Niels wonnen hun enkelpartij.
Emiel en Gery kwamen net te kort
maar gingen strijdend ten onder. Dus
na de enkel partijen was de stand 2-2.
Hans en Gery wonnen hun dubbel samen. Emiel en Niels wonnen ook. Dus
4-2 voor Flash. De laatste 2 wedstrijden
moesten het verschil dus brengen.
Hierbij trokken Gery en Niels net aan
het kortste eind. Maar gelukkig wonnen Emiel en Hans wel. Hierdoor
kwam de eindstand op 5-3 voor Flash.

Gratis proeflessen van de
Muzehof in Dorpscentrum
In de voorjaarsvakantie zijn er gratis eerste open lessen te volgen
voor kinderen van verschillende
leeftijden. De lessen zijn een combinatie van muziek en beweging
voor jonge kinderen.
Van links naar rechts: Marcia, Kirsten en Wendy.
Bijna een jaar geleden was het feest in het kantoor van Globe Reisburo in
Vorden. Toen kwam er op een zonnige morgen tegelijkertijd een telefoontje en een ‘zonnig’ mailtje binnen met de mededeling dat Globe Vorden
was uitgeroepen tot het beste reisburo in Gelderland over het jaar 2006.
Een prachtig resultaat wanneer men bedenkt dat er in Gelderland enkele
honderden reisburo’s zijn gevestigd. Intussen is er qua personele bezetting het één en ander veranderd. Een aantal dames is inmiddels elders
haar geluk gaan beproeven en een nieuw team staat klaar om de klanten
met raad en daad van advies te voorzien. Eén aspect is volgens winkelmanager Kirsten Harkamp hetzelfde gebleven ‘Wij doen wat 2007 betreft er
alles aan om de titel ‘beste reisburo van Gelderland’ te prolongeren.
Dat kunnen we alleen bereiken door
ons voor de volle honderd procent in
te zetten en er voor te zorgen dat de
klanten tevreden naar huis gaan en
dat ze nadien zeggen, we hebben een
prachtige vakantie gehad’, zo zegt Kirsten. Zelf is zij ook nieuw in het Vordense reisburo aan de Zutphenseweg.
Aan ervaring ontbreekt het haar overigens niet, zoals ze zelf in het gesprek
aangeeft. ‘Ik heb de afgelopen vijf jaren bij een ander reisburo op verschillende kantoren gewerkt en daarbij
veel advies gegeven op het gebied van
‘allround reizen’. Ik hoop met deze
kennis ook hier de klanten met een
goed advies van dienst te kunnen
zijn’, zo zegt Kirsten Harkamp.
Wendy Wilens heeft in Almelo de opleiding M.T.R.O. (Middelbaar Toeristisch en Recreatief Onderwijs) gevolgd
en is zij bij Globe Vorden werkzaam
als reisadviseuse I. Sylvia ten Hoove
sinds november jl. ook bij genoemd
buro werkzaam, zit al heel lang in het
vak. Zij heeft voorheen een allround
functie op het hoofdkantoor van OAD
in Holten bekleed. Marcia Peperzak is
geen onbekende in het kantoor in Vorden. Zij werkt er al vier jaren en heeft
daarvoor bij een concurrerend reisburo gewerkt. Over prachtige vakantielanden als Amerika, het Verre Oosten
en de Caralbische Eilanden kan zij als
‘specialist’ alles vertellen. Zij heeft er
bovendien dikwijls haar vakanties
doorgebracht. Manager Kirsten Harkamp is dan ook maar wat trots op

haar team. ‘We zijn met zijn allen van
alle markten thuis en kunnen over
welk vakantieland dan ook, deskundig advies geven en samen met de
klant een vakantiereis samenstellen.
Zegt ze: ‘De wintersportvakanties zijn
voor dit seizoen vrijwel verleden tijd.
De vraag naar zomervakanties is volop
actueel. Wat betreft de vakanties met
eigen auto, zijn landen als Frankrijk
en Italië toch wel het meest in trek.
Ook veel vraag naar vakanties in de
Scandinavische landen. Dat blijkt ter
plekke, bij het binnengaan van het
reisburo komt er juist een vrouw naar
buiten met een folder over Noorwegen
in haar hand. ‘We gaan komend zomer met ons gezin naar de camping
van Kees Verkerk (oud wereld kampioen schaatsen en thans campinghouder). ‘Lijkt ons erg leuk’, zo zegt de dame in kwestie spontaan.
Wat betreft de vliegvakanties zijn volgens Kirsten Harkamp landen als
Spanje, Turkije, Griekenland, Portugal
en Egypte favoriet. ‘Eigenlijk kun je
stellen dat de vakantieganger van nu,
ook graag verre vreemde landen wil
bezoeken. Wij hebben daar als Globe
Reisburo op ingespeeld. Samen met de
kantoren uit Lochem en Zutphen geven wij op woensdagavond 21 februari
in het restaurant ‘Chinese Muur’ in
Warnsveld een informatieavond over
China en met name een presentatie
over een 17 daagse rondreis. China is
heel erg populair en in feite moet je er
voor 2009 naar toe. In het kader van

het project ‘Drie Klovendam’ wordt er
een grote stuwdam aangelegd, waarvoor een buitengewoon groot en fraai
natuurreservoir moet wijken. En juist
dit reservoir is in het reisschema opgenomen. Verder is China natuurlijk
zeer interessant vanwege de Olympische Spelen die er in 2008 plaats vinden. En wat bijvoorbeeld te denken
van een bezoek aan Peking’, ze prijst
Kirsten Harkamp aan!

Muziek en beweging voor peuters
en kleuters
De peuter- en kleuterleeftijd is een periode waarin kinderen emotioneel geraakt worden door muziek.
Muziek en beweging zijn goede manieren om emoties en creativiteit te
uiten.
In de cursus van 8 lessen leren kinderen op een speelse manier om te gaan
met de basiselementen van muziek en

beweging. Het is een goede voorbereiding op bijvoorbeeld kinderdans of Algemene Muzikale Vorming (AMV).
Het laatste kwartier zullen ook de
(groot-)ouders (bij de peuters de gehele
les!) bij de les betrokken worden en is
er tijd voor informatie-uitwisseling
met de docent.

De eerste open les is op donderdag 1
maart a.s. voor peuters van 1,5-2,5 jaar
van 9.30 - 10.15 uur. Voor peuters van
2,5-4 jaar van 10.30 - 11.15 uur.

Diezelfde dag is er ook een gratis eerste open les voor kleuters van 4 t/m 5
jaar van 16.30 - 17.15 uur.

Zie voor meer informatie ook de website: www.muzehof.nl

Burgemeester Aalderink las voor

Bridgen
Uitslagen Vordense Bridgeclub
Maandag 4 februari:
Groep A: 1) Mw. Hoftijzer / Dhr. Hoftijzer 59,03%. 2) Mw. Vruggink / Dhr.
Vruggink 54,86%. 3) Mw. van Druten /
Mw. Hulleman 54,17%.
Groep B: 1) Mw. Meijerink / Dhr. Meijerink 57,64%. 2) Mw. de Vries / Dhr. Wyers 56,25%. 2) Mw. Wullink / Dhr. Wullink 56,25%.
Groep G: 1) Mw. van de Vlugt / dhr.
Lammers 61,46%. 2) Mw. Vreeman /

Dhr. Vreeman 59,90%. 2) Dhr. den
Ambtman / Dhr. Kip 59,90%.
Woensdag 7 februari:
Groep A: 1) Mw. Hoftijzer / Mw. Vruggink 67,45%. 2) Mw. van Gastel / Mw.
Hendriks 65,36%. 3) Mw. Nulden / Mw
v.d. Vlugt 55,99%.
Groep B: 1) Mw. le Grand / Dhr. Kip
59,90%. 2) Mw. den Ambtman / Dhr.
den Ambtman 57,29%. 3) Mw. ter
Schegget / Mw. de Bruin 54,69%.

Burgemeester Henk Aalderink heeft afgelopen vrijdag voor de groepen 1
en 2 van de basisschool De Garve voorgelezen.
De hele week hebben de ouders op
school voorgelezen en op de laatste
dag van de landelijke voorleesdagen

was burgemeester Henk Aalderink uitgenodigd. Hij las voor uit het prentenboek ‘kikker in de kou’ van Max Veld-

huis. De ouders van de kinderen mochten ook bij deze voorleesbeurt aanwezig zijn. Toen de burgervader was ‘uitgelezen’ stond er voor hem en de kinderen een lekker ontbijt klaar. En dat
liet het gezelschap zich goed smaken!

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

KENNISGEVING

Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht
Enzerink B.V. Hengelo
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend
dat zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld op
de aanvraag om vergunning van Enzerink B.V.
Het gaat hier om een aanvraag om vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer voor het veranderen
en in werking hebben na die veranderingen van de
gehele inrichting (revisievergunning). Het bedrijf
Enzerink is een aannemersbedrijf, gespecialiseerd
in asbestsaneringen, sloop-, grond- en straatwerk.
De inrichting is gelegen aan de Varsselseweg 49
te Hengelo.
De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde
vergunning wordt verleend onder voorschriften
en beperkingen.
Inzage
De vergunningaanvraag, de ontwerpbeschikking
en de stukken die daarbij horen, liggen ter inzage
van 15 februari tot en met 28 maart 2007.
Bij de gemeente Bronckhorst:
bezoekadres: Banninkstraat 24a te Hengelo;
tijden: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede
na telefonische afspraak (tel. (0575) 750 287).
Bij de provincie Gelderland:
bezoekadres: bibliotheek in het Huis der Provincie,
Markt 11 te Arnhem;
tijden: op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem, onder vermelding van het
registratienummer dat onderaan deze kennisgeving
staat. De zienswijzen kunnen ook gefaxt worden
naar nummer (026) 359 83 50.
Voor een mondelinge zienswijze, voor een
mondelinge toelichting of voor het maken van
een afspraak voor inzage buiten kantooruren
kunt u contact opnemen met mevrouw R. Mussche
(tel. (026) 359 99 84) of met het Bureau Procedure
Ondersteuning (tel. (026) 359 83 48) van de dienst
Milieu en Water.
Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen
de ontwerpbeschikking, kunnen tegen de later vast
te stellen definitieve beschikking beroep instellen,
mits wordt aangetoond dat men belanghebbende
is. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een
belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks
bij een besluit is betrokken.
Verder kunnen belanghebbenden die nu geen
zienswijzen inbrengen, te zijner tijd tegen die
onderdelen van de definitieve beschikking beroep
instellen die ten opzichte van de ontwerpbeschikking
gewijzigd worden vastgesteld.

GELDERLAND

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN

Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE ”DE DEALE ”

1.6 16v 5-deurs

incl. metallic lak, TomTom One,
airco en aﬂeveringskosten 8 23.805
Citroën korting :1.750
Ruesink inkoopkorting :1.300

OP=OP!

Meeneem prijs : 20.755

* Vraag naar de voorwaarden. Uit voorraad geleverd. Vraag naar de beschikbare uitvoeringen. Afgebeeld model kan afwijken van de standaardmodellen.

GOOR
Laarstraat 33, tel: 0547-274018

DOETINCHEM
Grutbroek 6, tel: 0314-323500

RUURLO
De Venterkamp 11, tel: 0573-452004

ZUTPHEN
De Stoven 16a, tel: 0575-570075

ENSCHEDE
H. ter Kuilestraat 175b, tel: 053-4308006

www.ruesink.nl

5,- / 7,50 / 10,- / 15,- / 20,- / 25,wij verbouwen tijdelijk onze prijzen
tot en met 24 februari as.

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

Wij
halen
voor
U uw
recht

LIVE

OPTREDENS
-van oktober tot mei-

Niet eens of
onnodig lang
wachten op
(gemeente)besluit?
Schade geleden?
Arbeidsconﬂict?
Huurgeschil?

DIDI Zutphen, Beukerstraat 6, 0575-541326

Schakel Juridisch
AdviesPunt in.
Betaalbaar en bij
u in de buurt.

juridisch

AdviesPunt

DARTS *BILJART *PARTY -CATERING

voor goede zaken

0575 51 15 74 f 0575 54 77 01
e juridisch@adviespunt.info w www.adviespunt.info
t

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

Citroën C4

25

-van 25 tot 100 personen-

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

ONZE INKOOP IS ÚW VOORDEEL!

verbouwings
GRATIS opruiming

Arnhem, 31 januari 2007
nr. MPM5924

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

prov i ncie

ALLEEN BIJ RUESINK

Verf
Behang
Verf
Gordijnen
Behang
Vloerbedekking
Binnenzonwering
Gordijnen
Accessoires

Vloerbedekking

Verkoop
Showroom
Binnenzonwering

www.debierkaai.nl

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

TOT EN MET MAART

Goede advisering, voorbereiding, coördinatie en controle

ZIJN WE
NOG WINTERSCHILDER
levert u de garantie voor vakwerk!
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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy
Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

Tel. 0575 - 452090
e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Behandeling wordt grotendeels

www.wittesmid.nl

vergoed door zorgverzekeraar

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

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

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Start nieuwbouw

Bouwopleiding Berkelstreek

Zo gaat de huisvesting van Bouwopleiding Berkelstreek eruit zien na de uitbreiding (artist impression: Maas Architecten).
De bouwvergunning is binnen en de voorbereidingen zijn in volle gang.
Volgende maand gaat de nieuwbouw van Bouwopleiding Berkelstreek
daadwerkelijk van start. Er wordt een uitbreiding gerealiseerd op het terrein van het opleidingsbedrijf aan de Bosberg in Borculo.
In totaal krijgt Bouwopleiding Berkelstreek er ruim 500 vierkante meter bij.
De extra huisvesting is nodig door de
groei van de activiteiten. De nieuwbouw, een ontwerp van Gerard Plug
van Maas Architecten in Lochem, is
verbonden met het bestaande gebouw, maar krijgt wel een eigen entree. Het nieuwe gedeelte bestaat uit
een technieklokaal, een leslokaal en
een kantine.
De bouw gaat in maart van start en
moet in september gereed zijn. Het
werk wordt uitgevoerd als leerlingbouwplaats. Bouwbedrijf Roossink uit
Rekken, lid van Bouwopleiding Berkelstreek, is verantwoordelijk voor de
werkzaamheden. De directeuren, vader en zoon Henk en Fred Roossink,
zijn uitermate blij met deze speciale
klus. "Mijn vader was als voormalig bestuurslid nauw betrokken bij de bouw
van het huidige pand ruim twintig
jaar geleden", vertelt Fred Roossink.
"Dat maakt het toch wel bijzonder."
Belangrijke aanleiding voor de uitbreiding van Bouwopleiding Berkelstreek
is dat er vanaf het nieuwe schooljaar

PC de Graafschap
Afgelopen weekend vonden de
indoor regiokampioenschappen
springen voor pony's plaats.

De klasse B werd verreden in Putten
en voor PC De Graafschap mocht Nynke Woerts met haar pony Nina aan de
start komen.

De wedstrijd ging over twee manches.
Na de eerste manche waren er nog 46
ruiters over die in de tweede manche
mochten starten. Nynke reed deze
tweede manche ook foutloos en
mocht dus in de barrage starten samen met de nog 16 overgebleven ruiters.

In de barrage gaat het in de klasse B
om het aantal gereden fouten en ook
om de stijl. Nynke reed weer een foutloos parcours en kreeg 46 punten voor
haar stijl van rijden. Dit leverde haar
tenslotte een mooie zesde plaats op.

les op locatie wordt gegeven in het gebouw in Borculo. De leerlingen van
het opleidingsbedrijf volgen nu nog 1
dag in de week les op ROC's in de regio. Vanaf september worden de theoretische lessen gegeven in het nieuwe
leslokaal in Borculo. Bij les op locatie
gaan praktijk en theorie hand in
hand. En alles onder één dak.

technieklokaal een stuk groter. De uitbreiding van de huisvesting geeft
Bouwopleiding Berkelstreek tevens extra mogelijkheden tot verbreding van
het aanbod aan bedrijfstrainingen en
om ruimten te verhuren aan derden,
waarbij niet alleen op de bouw maar
ook andere bedrijfstakken wordt gemikt.

De bundeling zal de kwaliteit van het
onderwijs verhogen. Het Borculose initiatief springt in op het landelijke project 'lerend bouwen bouwend leren'
waarbij de nadruk ligt op competentiegericht leren.

OPEN AVOND
Bouwopleiding Berkelstreek houdt op
donderdag 15 februari een open
avond. Van 18 tot 21 uur kunnen belangstellenden terecht bij het opleidingsbedrijf aan de Bosberg 21 in Borculo. Het open huis is bedoeld voor
jong en oud. Het opleidingsbedrijf laat
bezoekers kennismaken met de kansen en vele opleidingsmogelijkheden
die de bouw biedt.

In de tweede plaats kan het project
promotie techniek in het basisonderwijs meer tot zijn recht komen bij uitbreiding van het gebouw. Momenteel
nemen ruim veertig scholen uit de
wijde omtrek van Borculo deel aan dit
project. Deze technieklessen voor leerlingen uit groep 7 en 8 vinden nu nog
plaats in het huidige technieklokaal
van het opleidingsbedrijf. De groeiende belangstelling vanuit het basisonderwijs maakte nieuwbouw noodzakelijk. In de nieuwe situatie wordt het

De informatieavond is zeer geschikt
voor jongeren die overwegen voor
bouwtechniek te kiezen, maar is ook
interessant voor degene die na een
vmbo-opleiding wil werken en leren
in een bouwberoep. Tijdens de opleiding verdient je gelijk salaris. In Borculo worden leerlingen opgeleid tot
metselaar, timmerman, werkplaatstimmerman, restauratietimmerkracht,
machinaal houtbewerker, voeger en
tegelzetter. Voor meer informatie:
www.bouwopleiding-berkelstreek.nl

NBvP, Vrouwen van Nu
NBvP, Vrouwen van Nu afdeling Vorden hield 24 januari jl. de jaarvergadering.
Er werden 6 dames gehuldigd, omdat
ze al 25 jaar trouw lid zijn. De dames
Ans Arfman-Hiddink, Hennie BoschPongers, Kittie Vruggink-Hasselaar,
Riet Vruggink-Pardijs, Thera WinkelsNijland en Gerdien Wunderink-Gotink werden in het zonnetje gezet en
ontvingen een herinnering.
Na de jaarverslagen van het bestuur
en de interessegroepen volgde het afscheid van de bestuursleden de dames Elly Teeuwen-Oskam en Riet
Vruggink-Pardijs, na een periode van 6
jaar. De voorzitster dankte hen voor
hun inzet en ze ontvingen bloemen
en een attentie. In hun plaats nemen
de dames Jo Tieleman-Kamerman en
Hanny Wichers-den Hoed zitting in
het bestuur.

Na het officiële gedeelte vertelde de
heer J. te Brinke uit Winterswijk-Miste
prachtige verhalen over de tijd, dat hij
als bakker en kruidenier de boodschappen nog bezorgde bij zijn klanten. Men rekende erop, dat je onderweg een kopje koffie meedronk, was
een klankbord voor de mensen, soms
eerste hulp bij ongelukken of sociaal
werker.
Na een pauze speelde hij op zijn accordeon wat vrolijke liedjes.
Woensdag 21 februari a.s. komt mevr.
Thea Kroese uit Daarlerveen, bekend
van t.v. Oost, te gast en verzorgt een afdelingsavond met als onderwerp:
streekcultuur, met name streektaal en
streekgerechten. Ze presenteert op t.v.
Oost een kookprogramma en kan
boeiend vertellen.

PCOB afdeling Vorden
Onze eerstvolgende middagbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag
22 februari a.s. om 14.30 uur in 't
Stampertje. Dan hoopt voor ons te
spreken mevr. Tatjana Polman-Gorlova over de "Nederlandse sporen in Rus-

land en in het bijzonder in Sint Petersburg". Mevr. T. Polman is geboren in
Sint Petersburg. Zij is tevens reisleidster voor cultuurreizen naar Rusland.
Zij is een boeiend vertelster en kan de
russische situatie als geen ander be-

schrijven. Ook de ouderen in Rusland,
met hun problemen, kent zij als geen
andere.
Deze bijzondere spreekster mag u niet
missen. Komt u allen deze bijeenkomst bijwonen.

Dash dames 1 gaat op zelfde
voet verder
Het eerste damesteam van Dash,
gesponsord door Friso Woudstra
architecten en Strada Sports,
moest zaterdag aantreden tegen
het eerste team van Victoria. Victoria, dat dit seizoen leuk meedraait
in de middenmoot, is altijd een lastige tegenstander om tegen te spelen. Het is een team dat zich niet
snel gewonnen geeft. Maar de dames van Dash zijn daar dit seizoen
zelf ook behoorlijk bedreven in geworden. Bijna alle sets die tot het
einde toe gelijk opliepen wisten ze
naar zich toe te trekken. Gelukkig
was dat deze wedstrijd niet nodig.
Dash begon de eerste set meteen enthousiast aan de wedstrijd. Alleen de
rallypass liet in het begin wat te wensen over, maar dit werd al snel goed
opgepakt. De dames bouwden al vroeg
in de set een mooie voorsprong op, die
ze niet meer weggaven. Dit resulteerde in een 18-25 overwinning. Vol goede moed konden ze dan ook aan de
tweede set beginnen. Deze set begon
Dash sterk, Victoria keek meteen tegen een 6-0 achterstand aan. De dames
uit Vorden speelden aanvallend sterk,
en ook in de blokkering pakten ze
steeds meer ballen. Ook deze set wist
Dash te winnen met 18-25.
De derde set startte Dash wat moeizaam. Passend liep het wat minder,
waardoor de stand lange tijd gelijk opliep. Mede door een aantal wissels die
goed uitpakten kon Dash toch weer op

voorsprong komen. Dash trok ook deze set naar zich toe, nu met 21-25.

Om met de volle vijf punten naar huis
te kunnen moest de vierde set natuurlijk ook nog gewonnen worden. Dit
was geen probleem voor de Vordense
dames, ze konden vrijuit spelen en
wonnen dan ook vrij eenvoudig (1925). Dash kan dus met een goed gevoel
even uitrusten, er volgen nu twee vrije
zaterdagen in verband met de krokusvakantie. De volgende wedstrijd vindt
dan ook pas plaats op zaterdag 3
maart, in sporthal 't Jebbink. Dash
moet dan spelen tegen Orion dames 2.
Zoals altijd is publiek van harte welkom!
Uitslagen: Dinsdag 6 februari:
WSV D5 - Dash D5 0-4.
Dash D2 - WSV D1 2-3.
Dash D3 - WSV D2 3-2.
Zaterdag 10 februari:
Doc.St. Orion D2 - Dash D2 3-1
Brevolk D1 - Dash D4 3-1
Doc.St. Orion D7 - Dash D3 3-1
Victoria D1 - Dash D1 0-4
Dash MC2 - Tornado Laren MC1 1-3
Dash MB2 - Doc. St. Orion MB1 2-3
Dash MC1 - Sparta MC1 3-1
Dash H2 - Vios Eefde H3 3-2
Dash MA1 - BAS/Wivoc MA2 3-2
Dash H1 - BAS/Wivoc H1 3-1
Dinsdag 13 februari:
21.00 t Peeske D3 - Dash D6
Zaterdag 17 februari
16.00 Overa MA1 - Dash MA1

Raadsleden stellen zich ter plekke op de hoogte

Buurt tegen
appartementencomplex

Raadsleden luisteren aandachtig.

Ondanks een miezerig regentje waren zaterdagmiddag toch nog een tiental raadsleden naar Vorden gekomen. Een comité van omwonenden in
plan ‘Vordense Beek’ (voormalig Sorbo terrein) had de raad uitgenodigd
en wenste met hen een dialoog aan te gaan met het uiteindelijk doel om
te trachten de bouw van zes appartementen te verhinderen. ‘Bij de plek
waar u nu staat wil de projectontwikkelaar een gebouw met zes appartementen neerzetten met een hoogte van 12 meter en een breedte van 8,60
meter. Wij als omwonenden bevinden zich in een lastig parket. De projectontwikkelaar staat in zijn volste recht.
Echter, sinds het voorjaar 2005 ligt de
bouw volledig stil, de zes appartementen blijken nog niet verkocht te zijn.
Wanneer binnen 26 weken na het verlenen van een bouwvergunning nog
niet met de constructieve bouwwerkzaamheden is begonnen dan heeft de
gemeente ‘discretionaire bevoegdheid’
de bouwvergunning in te trekken’, zo
sprak woordvoerder Wim Sueter tot de
raadsleden van de gemeente Bronckhorst.. Wim Sueter wees er namens de
omwonenden verder op dat er intussen allemaal nieuwe ontwikkelingen
gaande zijn. Zo is er een Welstandsplan opgesteld. Daarin wordt ‘gesproken’ over het versterken van het historisch kader van de dorpskern met reguliere toepassing van materiaalgebruik en zware toetsing op karakteristieke panden en straatprofielen. Het
geplande gebouw van zes appartementen wordt door de omwonenden een
‘gevangenis ‘ genoemd. Ook spreekt
men van een bunker met schietgaten’,
zo gaf Wim Sueter de gevoelens van de
omwonenden weer. ‘De architect heeft
zelfs al schoorvoetend toegegeven dat
de bouw niet op deze plek past’. Sueter
bracht verder het ecologisch waarde-

volle beekdal (van kasteel Vorden tot
kasteel Hackfort) ter sprake. Zegt hij: ‘
Zeer veel wandelroutes routes in Vorden lopen door dit beekdal. Door de
bouw van dit pand worden de wandelroutes ruw onderbroken. De natuurbescherming organisaties hebben zich
ook achter onze visie gesteld. Komt het
gebouw er toch dan zullen ijsvogels,
mussen, vleermuizen, gele kwikstaarten en een aantal beschermde planten
verdwijnen. Wij hebben de projectontwikkelaar wat voorstellen gedaan,
maar hij wil niet met ons praten. Misschien kan de raad bewerkstelligen dat
er voor de projectontwikkelaar elders
een ‘stekkie’ voor dit appartementen
gebouw gevonden wordt, wellicht op
basis van uitruilen. Wij vragen u als
raadsleden mee te denken over de
vraag hoe kunnen we er samen voor
zorgen dat er hier op deze plek niet gebouwd zal worden’, zo sprak Wim Sueter die tot slot aankondigde dat er binnenkort namens het comité van omwonenden, de Vereniging Natuurmonumenten, de Gelderse Milieufederatie en de Vereniging Bomenbelang
Bronckhorst, een speciale brief naar de
raad van Bronckhorst wordt gezonden.
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Sta eens stil
bij Stihl.
MS 210

Benzinemotorzaag

NU € 299,00

ACTIE!

cat. € 369,00

Beproefd model! Ideaal
voor snoeiwerkzaamheden,
het zagen van haardhout
of het vellen van kleine bomen.
Vermogen 1,6 kW
Cilinderinhoud 35,2 cm3
Gewicht 4,4 kg
Lengte zaagblad 35 cm

Nu bij uw dealer:

Te Koop
Zutphen Emmerikseweg 61, 7227 DJ Toldijk

Te koop
Bronkhorsterweg 20, 7221 AC Steenderen

Vrijstaande jaren 50 woning met nieuwe aanbouw, berging,
grote garage/schuur, diverse kassen, tuinhuisje, sier- en
moestuin op een grote kavel van 1105 m2. De woning is circa
10 jaar geleden uitgebouwd met een slaapkamer en badkamer
op de begane grond. De woning verkeert in goede staat van
onderhoud. Aan de voorzijde is vrij uitzicht over de landerijen
van Toldijk. Opzij en achter de woning een royale tuin met tuinkassen, zeer geschikt voor kweken van plantjes en groenten.
Indeling woonhuis: Entree, hal met originele tegelvloer, toilet,
meterkast, toegang naar droge kelder, woonkeuken met
schouw(buiten gebruik), woonkamer, slaapkamer met badkamer, aangebouwde berging, 2e doucheruimte met wastafel,
wasmachine – diepvries - en CV ruimte. Verdieping: overloop,
vier slaapkamers waarvan 1 met wastafel. Via luik op de
overloop is de vliering bereikbaar.
Inhoud van de woning circa 460 m3 (zonder garage).
De garage/schuur heeft een oppervlak van circa 65 m2.
Beneden dubbel glas, de slaapkamers boven enkel glas.
Bouwkundig keuringsrapport beschikbaar.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: € 379.000,-- k.k.

Vrijstaande goed onderhouden woning met carport, schuur
2
erf en tuin op een kavel van 466 m . in de bebouwde kom
van Steenderen. De woning heeft een slaapkamer beneden,
3
en een inhoud van circa 280 m . (excl. Schuur en Carport).
Indeling: Begane grond: Entree, hal, kelderkast, trap,
woonkamer, woonkeuken, slaapkamer met aansluitend
badkamer met douche en wastafel, achterportaal en toilet.
Verdieping: overloop met wastafel, stookruimte (C.V. Atag 1991)
en 2 slaapkamers.
De schuur is opgetrokken in half steens metselwerk, met
dakpannen gedekt, heeft een zolder, wasmachine aansluiting
en is voorzien van een gevelkachel. Achter de schuur is nog
een berging en een kippenren. Leuke tuin op het Zuid-Oosten.
Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: € 239.000,-- k.k.

Steenderen
Tel. 0575 - 45 17 47 of
Mobiel 06 - 53 938 973

Voor meer informatie zie www.dimo.nl en www.achterkampvastgoed.nl

Nr.1 wereldwijd

Wij zoeken jou!
Enthousiast, betrokken, professioneel.

De vraag naar zorg van Sensire wordt steeds groter. Daarom zijn wij op zoek naar
mensen die samen met ons deze groeiende groep klanten willen helpen. Ben jij enthousiast,
voel jij je betrokken bij de zorg voor anderen en wil je professioneel bezig zijn met je vak?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij zijn voor de regio Zutphen op zoek naar:

Verzorgenden

(niveau 2 en 3, uren in overleg)

Je levert ondersteuning in het huishouden en verricht lichamelijke verzorging en begeleiding bij de klant
thuis. Je adviseert klanten over de dagelijkse verzorging en neemt deel aan organisatorische regeltaken
van een team. Je hebt een opleiding helpende niveau 2 (of OVDB-certificaat verzorgingshulp B) of een

Sanitiem nu ook in hengelo

opleiding verzorgende niveau 3.

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.

Verzorgenden IG

Je richt je op alle voorkomende verzorgende en begeleidende werkzaamheden bij klanten in hun eigen
thuissituatie. Je helpt mensen met lichamelijke verzorging en verricht alle voorbehouden en risicovolle
handelingen. Daarnaast heb je een informatieve taak en ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van
de zorg. Je hebt het diploma verzorgende-niveau 3 IG (MBO-niveau), ziekenverzorging of MDGO-VP.

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.

Verpleegkundigen

(niveau 4 en 5, uren in overleg)

Je verricht alle voorkomende verzorgende, verpleegkundige en begeleidende werkzaamheden bij klanten

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

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

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

in hun eigen thuissituatie. Je adviseert en informeert de klant over de dagelijkse verzorging. Je hebt

Aan 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

(uren in overleg)

minimaal een opleiding op het niveau van verpleegkundige (niveau 4).

Wat vragen we van jou?
Naast genoemde opleidingseisen vinden wij klantgerichtheid, zelfstandigheid en contactuele vaardigheden
vanzelfsprekend. Je bent flexibel en in dag-, avond-, nacht- en weekenddiensten inzetbaar.

Vakantiemedewerkers

(uren in overleg)

Wij zijn voor meerdere plaatsen op zoek naar vakantiemedewerkers die in de zomerperiode (juni tot en met
september) willen werken in de huishoudelijke dienstverlening, verzorging en/of verpleging bij mensen
thuis of in een verzorgingshuis. Voor vakantiewerk in de huishoudelijke dienstverlening heb je geen
specifieke opleiding nodig. Volg je een mbo- of hbo-opleiding in de zorg of heb je deze afgerond,
dan kun je als verzorgende, verzorgende IG of verpleegkundige aan de slag! Als vakantiemedewerker
moet je minimaal 17 jaar zijn.
Op www.sensire.nl vind je alle vacatures en kun je online solliciteren. Je kunt je sollicitatiebrief
met C.V. ook direct sturen naar: Sensire Shared Service Center, Personeelsadministratie,
Postbus 171, 7000 AD Doetinchem.
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BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN

“Een veilig gevoel zo’n
Herwers Occasion”

Keuze uit 50 toerbussen
Bussen tot 85 personen,
dubbeldekker

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 – VOORST
Tel. (0575) 50 13 34

Een greep uit ons uitgebreide assortiment occasions:
TOT € 5.000
Nissan Micra 1.0
3drs, grijs, Mei-95
101663 km

€ 2.950,00

Ford Escort 1.8 Business Edition
3drs, zwart, Jan-98
107500 km
€ 4.995,00
Nissan Almera 1.6 Pulsar automaat
5drs, AC, blauw, Feb-98
155000 km
€ 4.950,00

Een Herwers Occasion is gegarandeerd goed!
Want bij Herwers worden alle gebruikte auto’s
vooraf streng gecontroleerd op kwaliteit,
veiligheid en betrouwbaarheid. Een uitgebreid
assortiment betrouwbare occasions van diverse
merken, in vele uitvoeringen en in betaalbare
prijsklassen. Kortom, een Herwers Occasion staat
garant voor vele kilometers rijplezier tegen
betaalbare prijzen.

●

Ruime keuze

●

Vele merken

●

Renault Scenic 1.4 16V RXE
Mpv, AC, blauw, Nov-99
77000 km
€ 9.800,00

Renault Megane 1.4 Auth. Comfort
5drs, ACC, zwart, Jan-05
56000 km
€ 14.950,00

Citroen Berlingo 2.0 Hdi navigatie
Van, AC, grijs, Feb-04
96700 km
marge € 9.950,00

Alfa 156 Sportwagon 1.6 Progression
5drs, ACC, grijs, Jan-03
56370 km
€ 15.950,00

Subaru Legacy 2.0 GL AWD
4drs, AC, grijs, Mei-01
129715 km
€ 9.995,00

Citroên C3 1.4 Hdi Ligne Ambience
5drs, ACC, grijs, Jan-03
70500 km
€ 15.750,00

Nissan Almera 1.6 GX
5drs, AC, zwart, Feb-96
47000 km
(verwacht) € 3.995,00

VANAF € 10.000
Daewoo Tacuma 1.6 Spirit
5drs, AC, grijs, Sep-03
27500 km
€ 11.950,00

Nissan Primera 1.6 LX
4drs, AC, rood, Mei-94
147700 km

BMW 318i Executive
4drs, ACC, zilver, Mar-99
105000 km

Nissan Primera 2.0 GX
4drs, AC, rood, 1-3-1998
149000 km

€ 2.750,00

€ 4.950,00

€ 5.000 TOT € 10.000
Toyota Picnic 2.0 16V GL 6-persoons
5drs, AC, wit/grijs, Nov-97
165812 km
meeneemprijs € 6.950,00
Ford Ka 1.3 Corneille
3drs, AC, blauw, Jun-02
52569 km

BMW Z 3 Roadster 1.8
2drs, groen, Apr-97
111000 km
Peugeot 307 1.6 16v XS
SW, ACC, zwart, Mei-02
59390 km

voor beginners v.a. 27 febr.
6 lessen € 45,00
dinsdagavond 18.30-19.30
uur, vanaf kasteel Ruurlo.
o.l.v. Niels Gude, inl.
tel. (0573) 45 33 54
of (06) 13 36 98 04.

Reparatie van alle merken
wasautomaten, koelkasten
en diepvriezers

€ 12.950,00

€ 12.950,00

Renault Scenic 1.6 16v Expression Sport
MPV, AC, groen, Okt-02
55000 km
verwacht € 12.950,00

€ 11.995,00

Hyundai Tucson 2.0 Dynamic
SUV, AC, grijs, Mrt-06
16000 km
verwacht € 22.950,00

I.v.m. fax telefoon lang over laten gaan!

€ 13.500,00

Opel Astra 1.6 Enjoy AUTOMAAT
5drs, AC, grijs, Sep-02
58000 km
€ 11.500,00

Nordic Walking cursus

UIT DE WEERD
Tel. (0575) 46 18 06
Mobiel: 06 53553304
Zonnestraat 13, Hengelo (Gld.)

voor gevorderden
vertrek v.a. kasteel Ruurlo

4 lessen voor

€ 7.950,00

€ 40,00

Woensdagochtenden
9.00-10.30 uur 1e les 7 maart

Kia Mentor 1.6 LS
4drs, AC, groen, Dec-02
39288 km
€ 8.950,00
Peugeot 206 1.4 Gentry automaat
5drs, AC, grijs, Jan-02
39300 km
€ 9.995,00
Renault Megane 1.6 16v Authentique
Station, AC, blauw, Jun-02
76000 km
€ 9.950,00

Diverse prijsklassen

Mazda 2 Premiere 1.4
5drs, AC, blauw, Okt-03
53000 km

Hardloopcursus

Inl. tel: Gerlande Gude
tel. (0573) 45 33 54

''Wie mot weer es an ut
sap van de Aloë Vera''
Pure Aloë Vera
gezondheidsdranken
JANNIE NIJKAMP, Warnsveld
tel. (0575) 52 13 16

w w w. h e r w e r s . n l

KRUISBERGSEWEG 8 HENGELO GLD. TEL. (0575) 46 22 44

WIE WIL ER NU GEEN AUTO WINNEN BIJ AH HENGELO(G.)!!
Deze week
MONA
AH
PITLOZE
DRUIVEN
AH WIJNMARKT bak 500 gram
PUDDING OF MOUSSE
ZUID-AFRIKA

mooie wijnen

scherpe

+

3 GRATIS autozegels

1.

79

prijzen

NU

AH KIPFILET
VOORDEELVERPAKKING

4.

99

6.79 NU

OLIFANT JONGE JENEVER

AH RUNDER- of
SLAVINKEN

NU

VOORDEELVERPAKKING ALBERT HEIJN

5.

99

NU

MOLENHOEK

9.

99

fles 1 liter

alle varianten
PER STUK

AH GEBAKKEN
LEKKERBEKJES
of KIBBELING

JUPILER PILS
KRAT 24 FLESJES

7.

99

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

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

1.

00

per 100 gram
NU

HENGELO (G)

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

0.

99

van 10.69 NU
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Discussieplatform over gemeentelijke regelgeving

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

Ministeries, provincies en gemeenten streven naar een sobere en doelmatige regelgeving die te handhaven
moet zijn. Ook de gemeente Bronckhorst vindt het belangrijk dat haar
regels, die in vele verordeningen,
beleidsregels en vergunningvoorschriften zijn opgenomen, eenvoudig
en transparant zijn. Hoewel de
gemeente niet de indruk heeft dat ze
overbodige of onnodig gecompliceerde regelgeving heeft, kan het
zijn dat een inwoner die met onze
regelgeving te maken krijgt hier
anders over denkt en wellicht alternatieven heeft. Om inwoners,
brancheorganisaties, ondernemers,
verenigingen of stichtingen de

Let op: informatie over het nieuwe
afvalinzamelingssysteem
Zoals wij al eerder berichtten, voert
de gemeente vanaf 1 januari 2008
een nieuw afvalinzamelingsysteem
in. Om u hierover te informeren,
verspreidt de gemeente tussen 5 en
23 februari huis aan huis een
nieuwsbrief en een keuzeformulier
waarop u kunt aangeven welke
maten containers u wenst te
ontvangen. Let op: ligt de informatie
uiterlijk 23 februari niet in uw
brievenbus, bel dan de AfvalInformatie-Lijn, tel. (0575) 75 03 10,
bereikbaar van 09.00 – 12.30 en
12.30 – 16.00 uur. Wij sturen het dan
alsnog toe.

Wethouder Dik Nas
Werk, inkomen en zorg, Onderwijs,
Publiekszaken, Informatisering en
automatisering
Wethouder Peter Glasbergen
Welzijn (kunst, cultuur, sport en vrijwilligers), Wegen en groen, Verkeer en vervoer en Regiozaken

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Klein chemisch afval (KCA) is
huishoudelijk afval waar chemische
stoffen inzitten die schadelijk zijn
voor de gezondheid en het milieu.
Het afval bevat bijvoorbeeld lood,
kwik, cadmium, chroom of
organische oplosmiddelen. Deze
stoffen veroorzaken bij verbranding
luchtvervuiling en bij storting

wisselen, is het discussieplatform
gemeentelijke regelgeving

Grof huisafval en herbruikbare spullen
gescheiden
Herbruikbare/verkoopbare
spullen
Herbruikbare/verkoopbare spullen
kunt u gratis laten ophalen of zelf
wegbrengen. Kringloopbedrijven
'Aktief' in Doetinchem en 'De
Omloop' in Lochem en Zutphen
verkopen graag uw goede spullen.
Maar ze moeten wel verkoopbaar
zijn. Dus bijvoorbeeld geen ontbrekende poten of oude matrassen.
Vraag u af: 'Zou ik het zelf kopen?'.
U kunt bij de kringloopbedrijven niet
meer terecht met grof huisafval.

Welke maat containers kiest u?
Kijk op de www.bronckhorst.nl ¡
afvalsite en bereken met de
'rekenmachine' hoeveel u volgend
jaar, afhankelijk van de grootte van
de containers die u kiest, duurder of
goedkoper uit bent. Vul daarna op
het keuzeformulier in welke
containers u wilt hebben. Dit kan
ook op dezelfde website. Uiterlijk 3
maart a.s. moet uw keuze binnen
zijn, anders ontvangt u de standaard
containerset van 140 liter groen en
140 liter grijs!

KCA en KCA-logo

Wethouder André Baars
Ruimtelijke en economische ontwikkeling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen
en milieu en Huisvesting gemeentehuis

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.

mogelijkheid te bieden hierover met
de gemeente van gedachten te

vervuilen ze het grondwater. KCA is
niet meer te herkennen aan een
KCA-logo. Producenten en
importeurs zijn sinds 9 januari jl.
niet meer verplicht om het KCA-logo
op hun producten aan te brengen.
Dit komt doordat het Besluit KCAlogo is ingetrokken. Het blijft noodzakelijk dat klein chemisch afval
gescheiden wordt ingezameld en
apart wordt gehouden van andere
afvalproducten uit particuliere
huishoudens (in de chemobox).
Hierdoor kan het op een milieuverantwoorde wijze worden
verwerkt. Een overzicht van de
producten, waarvan het restant
behoort tot klein chemisch afval,
alsmede van de data en halteplaatsen van de chemocar vindt u op de
afvalkalender 2007. Bij twijfel kunt u
contact opnemen met de afdeling
Veiligheid, vergunningen en
handhaving van de gemeente,
tel. (0575) 75 02 87.

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!

opgericht. Sinds 1 januari jl. is het
discussieplatform in werking en
kunt u als inwoner uw mening geven
via e-mail, telefoon, brief of in een
persoonlijk gesprek. Op de website
www.bronckhorst.nl staat ook een
speciale meldmogelijkheid. Het
platform is ondergebracht bij de
afdeling Algemene Juridische en
Bestuurlijke Zaken (AJBZ) van de
gemeente. Hoe het verder gaat
nadat een melding is binnengekomen? De afdeling AJBZ bekijkt
of de regelgeving noodzakelijk is,
aangepast of ingetrokken kan
worden. Melders worden van de
uitkomst op de hoogte gebracht.

Grof huisafval
Voor het laten ophalen door afvalbedrijf Berkel Milieu en het zelf
wegbrengen van grof huisafval naar
de afvalbrengpunten in Zutphen en
Doetinchem moet u sinds 1 januari
betalen.

Meer informatie of aanmelden grof
huisafval/herbruikbare goederen
Voor meer informatie of aanmelden
bel de Afval-Informatie-Lijn; tel.
(0575) 75 03 10, bereikbaar van 09.00
– 12.30 en 13.00 – 16.00 uur. Zie ook
de afvalkalender 2007 of de website
www.bronckhorst.nl ¡ afvalsite.

Informatieavond over recreatiebeleid
op 13 februari

De raad van de gemeente Bronckhorst heeft in haar raadsprogramma
uitgesproken dat recreatie en toerisme een belangrijke pijler vormen
van de gemeente. Daarom is een
ruimtelijk beleid op het gebied van
recreatie en toerisme opgesteld. Op
13 februari 2007 is om 19.30 uur een

informatieavond over het nieuwe
recreatiebeleid bij zaal Den Bremer
in Toldijk. Vervolgens ligt het beleid
zes weken ter inzage, zodat partijen
hun zienswijzen kunnen geven. De
definitieve vaststelling van het beleid
gebeurt naar verwachting in de
raadsvergadering van mei 2007.

Uit de raad
Raadsvergadering
22 februari 2007
Op 22 februari a.s. vergadert de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. De openbare
vergadering begint om 20.00 uur.

U bent van harte welkom deze
vergadering bij te wonen. Op de
agenda staan onder meer de
volgende onderwerpen:
• Voorbereidingsbesluit vestiging
groenrecyclingbedrijf Zelhem
• Bestemmingsplan Buitengebied
herziening Rouwenoordsweg 12
Hummelo
Dit plan gaat over het verhogen
van de aanwezige zendmast van
82 naar 106 meter hoogte om de
mast daarmee geschikt te maken
voor het uitzenden van digitale
ethertelevisie.
• Bestemmingsplan Landgoed
't Veld
Dit plan gaat over de inrichting

van een nieuw landgoed ('t Veld)
in het gebied tussen de Stadsedijk, Nijenkampweg en Nijmansedijk op 2,5 km van de kern Halle.
• Wet voorkeursrecht gemeenten
Burgemeester Galleestraat 67
e.o. in Vorden
• Verordening Wet Inburgering
2007
De raad wordt gevraagd de
Verordening Wet Inburgering
gemeente Bronckhorst vast te
stellen. De Verordening is
gebaseerd op de nieuwe Wet
Inburgering die per 1 januari 2007
is ingegaan. De wet kent verschillende nieuwe regels ten opzichte
van de oude wet. Zo moeten asielmigranten (vluchtelingen met een
Nederlandse verblijfsvergunning)
en imams verplicht inburgeren en
zijn nieuwkomers die op vrijwillige basis naar Nederland komen
verplicht al in hun eigen land een
basistoets doen. Verdere inburgering in ons land is voor deze
groep ook voor eigen kosten. De
gemeente heeft een spilfunctie
als het gaat om informatievoorziening, het regelen en
bekostigen van de inburgering
voor verplichte groepen en
handhaving.
• Jaarprogramma Bouwen en
milieu
In dit jaarprogramma staan de

Met het volumesysteem kunt u kiezen welke grootte groene en grijze container u voor uw
afval wilt. Een grotere container is duurder dan een kleinere.

plannen voor 2007 voor de
gemeentelijke taken: milieu en
bouwen. Onder meer wordt een
nieuw afvalinzamelingsysteem
ingevoerd, een gemeentelijk
geluidbeleid ontwikkeld, de handhaving verder geprofessionaliseerd en moet de nieuwe
welstandsnota vastgesteld
worden.
• Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan (GVVP)
In het Gemeentelijk Verkeer en
Vervoer Plan staat het beleid van
de gemeente op het gebied van
verkeer en vervoer voor de
komende vijf jaar. Het plan is
mede samengesteld op basis van
reacties van inwoners die via
zogenaamde huiskamergesprek-

ken hun mening hebben gegeven
over verkeerssituaties in
Bronckhorst.
• Werkplan politieteam
Bronckhorst
Hierin staat de geplande inzet van
de politie voor 2007. Aandachtspunten zijn onder meer overlast
discobussen, toezicht evenementen en verkeer(snelheid), toezicht
(hang)jeugd en huiselijk geweld.

en deuren en zet de radio of TV op
omroep Gelderland'. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden van de ramp en ontvangt
u zonodig instructies. Op maandag
5 februari jl. was de eerste sirenetest. De overige maandagen in 2007
dat de sirenes worden getest zijn:

• 5 maart
• 6 augustus
• 2 april
• 3 september
• 7 mei
• 1 oktober
• 4 juni
• 5 november
• 2 juli
• 3 december
Kijk voor meer informatie over wat
te doen tijdens een ramp op
www.crisis.nl.

Spreekrecht
Tijdens raadsvergaderingen is het
uitsluitend mogelijk het woord te
voeren over onderwerpen die niet
op de agenda staan, waarbij de
volgende zaken zijn uitgezonderd:
a.een onderwerp dat niet behoort
tot de bevoegdheid van het

gemeentebestuur
b.een bezwaar in de zin van
hoofdstuk 7 van de Algemene wet
bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van
personen
d.een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht
Indien u tijdens de vergadering het
woord wil voeren, dient u dit bij
voorkeur uiterlijk 24 uur van te
voren van tevoren te melden bij de
griffier, tel. (0575) 75 05 43 of
e-mail griffie@bronckhorst.nl,
onder vermelding van agendapunt,
naam, adres en telefoonnummer.
Over spreekrecht en burgerinitiatief is ook een folder beschikbaar
die gratis in het gemeentehuis en
-kantoor is af te halen.
De commissievergadering
Beleidsontwikkeling is verplaatst
van 8 februari naar 15 februari a.s.
van 19.30 tot 20.30 uur. De geplande extra commissievergadering
over het GVVP is ook op 15 februari,
van 20.30 tot 22.00 uur.

De sirenetest in 2007
Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De
sirenes geven dan één luid alarm
dat 1 minuut en 26 deconden te
horen is. Omdat het om een test
gaat, hoeft u geen actie te onder-

nemen. Het maandelijkse alarm
heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. Maar belangrijk
is dat ook burgers bekend zijn met
het sirenegeluid en weten wat ze
moeten doen als de sirene gaat:
'Ga direct naar binnen, sluit ramen

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, oriënteringsritten, 18 maart 2007 van 13.30 tot 16.30 uur, motor- en autoclub
Zutphen
• Hengelo Gld., diverse verkeersmaatregelen voor de jaarlijkse kermis met o.a. lunapark,
veteranenrace, kinderspelen, vogelschieten en -knuppelen, ringrijden, optocht, 11 t/m 15 juli
2007, schutterij Eendracht Maakt Macht
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, 21 en 22 juli 2007, marktpop, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, café/hotel Heezen
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 april 2007,
café/hotel Heezen
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, voorjaarsmarkt met livemuziek en kermisattracties, 1 juni
2007 van 20.00 tot 01.30 uur en 2 juni 2007 van 12.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Dranken Horecawet, Café Hotel Heezen
• Steenderen, Burg. Buddinghplein, tijdelijke gebruiksvergunning, 1 t/m 3 juni 2007, café/hotel
Heezen
• Zelhem, 16 t/m 18 maart 2007, Everhardinkweg, competitie vliegerfestival met ± 500 personen,
parkeerverbod Varsselsestraat en Aaltenseweg, vliegervereniging Flying Circus

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo Gld., Antinkweg 3, gedeeltelijk vernieuwen voorhuis woning
Hengelo Gld., Hofstraat 20, vernieuwen/vergroten dakkapel woning
Hengelo Gld., Hoge Es 20, vergroten keuken woning
Hengelo Gld., Roessinkweg 4, gedeeltelijk vernieuwen/vergroten woning
Hengelo Gld., Varsselseweg 58, gedeeltelijk vergroten woning
Laag-Keppel, Dorpsstraat 15/17, gedeeltelijk vernieuwen/veranderen bergruimte/schuur
Laag-Keppel, Dorpsstraat 15/17, verbouw schuur tot winkel
Olburgen, Zandweide 16, vergroten woning
Toldijk, Hoogstraat 35, gedeeltelijk vernieuwen woonboerderij
Vorden, de Banenkamp 6, bouwen bijgebouw
Vorden, Overweg 18, interne verbouw kantine
Vorden, Spiekerweg 6a, verbouwen woning tot twee woningen en bouwen bijgebouw
Zelhem, Prinses Irenestraat 8, realiseren uitbouw aan woning

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

Artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Koningsweg 1, voor het plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Klaverdijk 11a, voor uitbreiding van de woning en woningsplitsing met de woning
Klaverdijk 11, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Baak, Wichmondseweg 17, voor een gedeeltelijke verbouw van de St. Martinuskerk tot een
woning annex bedrijfsruimte, geldend bestemmingsplan 'Baak-Toldijk 992'
• Zelhem, Heijinkweg 11a, voor de functieverandering van een achterhuis tot meerdere
wooneenheden, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 2-1988'
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15 februari t/m
28 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.

Artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Wichmondseweg 3, vrijstelling om een bestaande uitbouw aan de woning te
mogen vergroten, het betreft een vrijstelling van de planvoorschriften van het geldende
bestemmingsplan 'Hengelo Dorp 1995'
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 15 februari t/m 28 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.
Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovengenoemde 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 betreffende afdeling.

Openbare bekendmakingen - vervolg
Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Dienstenweg 13 (gedeelte bedrijfsverzamelgebouw De Meent), voor de vestiging van
een gereedschapmakerij, geldend bestemmingsplan Werkveld-Oost. Verzonden op 7 februari
2007.
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.

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden 6 februari 2007:
• Drempt, Hummelo, Laag-Keppel, tijdelijke reclameaanduidingen, 8 februari t/m 18 februari
2007, De Blauwe Snep

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 5 februari 2007:
• Steenderen, Kastanjelaan 46, vergroten woning
Verzonden op 6 februari 2007
• Vorden, de Voornekamp 57, vergroten carport
Verzonden op 7 februari 2007:
• Drempt, Braamseweg 20, plaatsen dakkapel
• Halle, Abbinkstraat 4, bouwen carport
• Hengelo Gld., Leliestraat 13, gedeeltelijk vergroten woning
• Hengelo Gld., De Rusthoek 10, bouwen berging
Verzonden op 8 februari 2007:
• Hengelo Gld., naast De Rusthoek 10, bouwen berging
• Vorden, Mosselseweg 1, plaatsen dakkapel op voordakvlak woning (zuidgevel)

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 5 februari 2007:
• Vorden, Kapelweg 12, verbouwen schuur, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de
Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
Verzonden op 6 februari 2007:
• Hengelo Gld., Raadhuisstraat 12 t/m 12e, geheel vernieuwen van een woning voor 6 appartementen
• Zelhem, Ruurloseweg 39; W28, plaatsen dakkapel recreatiebungalow
Verzonden op 7 februari 2007:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, vervangend bouwen woning en bouwen bijgebouw, verleend
met toepassing van artikel 50, lid 1 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Ericaweg 2, bouwen bedrijfspand
• Zelhem, Wassinkbrinkweg (ongenummerd) plaatsen kantoorunit
Verzonden op 8 februari 2007:
• Baak, Wolfsstraat 4, vergroten woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo Gld., Banninkstraat 45, vergroten landbouwloods met kantoor
• Vorden, Reeoordweg 2, inpandige verbouw gebouw Pentaanen renovatie gebouw De Roos,
verleend met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet
• Zelhem, tussen Blekweg/Wassenaarweg, bouwen bedrijfshal

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 6 februari 2007:
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, geheel oprichten/vergroten van een trainingshal en stallen
met annexen voor paarden

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 5 februari 2007:
• Zelhem, de Biezenbusse 5, gewijzigd uitvoeren van een bouwplan waarvoor reeds een bouwvergunning is afgegeven voor het bouwen van een woning

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Verzonden op 13 februari 2007:
• Doetinchem, Postbus 236, voor verbranding nabij de Wehlsedijk (KPL E 909) in Laag-Keppel
• Vierakker, Koekoekstraat 1, voor verbranding nabij de Koekoekstraat 1 (paasvuur)
• Zelhem, Akkermansstraat 10, voor verbranding nabij de Akkkermansstraat 10 (paasvuur)
• Zelhem, Brinkweg 41, voor verbranding nabij de Halseweg 38

Gld. De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, 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.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor
een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Drank- en Horecawet
Rectificatie
B en w zijn van plan, ingevolge artikel 3 van de Drank- en Horecawet, aan Stichting Dorpshuis
Gildehöfke in Drempt vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de
inrichting op de Kerkstraat 86. Aan de te verlenen vergunning worden beperkingen en/of
voorschriften verbonden.
Tegen dit voornemen kan een belanghebbende binnen vier weken na de dag van bekendmaking
van dit voornemen schriftelijke zienswijze indienen bij b en w. In de schriftelijke zienswijze moet
u de dagtekening, uw naam en adres, een omschrijving van dit conceptbesluit waartegen u uw
bezwaar richt en de gronden van uw zienswijze vermelden. Ook moet u de brief ondertekenen.

Wet milieubeheer
Meldingen art. 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen vanaf 15
februari t/m 28 maart 2007 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel
8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo Gld., Stellingweg 2a, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het perceel
Stellingweg 2a, waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing
is. De ingediende melding heeft betrekking op opslag van tenten, podia en toebehoren
• Hengelo Gld., Stellingweg 2, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het perceel
Stellingweg 2, waarop het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer van toepassing
is. De ingediende melding heeft betrekking op opslag-, inpak- en omwikkelactiviteiten van
folies en kunststoffen
• Hengelo Gld., Stellingweg 2c, voor het oprichten van een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer oftewel voor het uitoefenen van een nieuwe bedrijfsmatige activiteit op het perceel
Stellingweg 2c, waarop het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer van
toepassing is. De ingediende melding heeft betrekking op stalling, onderhoud en reparatie van
crossmotoren
• Hengelo Gld., Vierblokkenweg 2, voor het veranderen van de inrichting in de zin van de Wet
milieubeheer op het perceel Vierblokkenweg 2 oftewel een bedrijfswijziging, waarop het
Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de ingediende melding is er in
de inrichting sprake van een paardenfokkerij met maximaal 50 paarden
• Hummelo, Rijksweg 124, voor het wijzigen van de inrichting in de zin van de Wet milieubeheer
op dit perceel waarop het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is. Op basis van de
ingediende melding is er in de inrichting sprake van een paardenhouderij met 40 paarden
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.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van
15 februari t/m 28 maart 2007 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vierakker, Beckenstraat 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor
een melkveehouderij
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 niet 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 eventuele 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
's-Gravenhage en wel vóór 29 maart 2007.

Kapvergunningen
Verzonden op 8 februari 2007:
• Hengelo Gld., Zonnestraat ter hoogte van nummer 16, noodkap, geen herplantplicht
• Hoog-Keppel, Monumentenweg 7, vellen van één acacia, noodkap, geen herplantplicht
• Olburgen, Olburgseweg 19, vellen van één linde, noodkap, herplant verplicht: één es
• Toldijk, Muizengatweg, vellen van één beuk, noodkap, geen herplantplicht
• Vorden, Deldensebroekweg 6, vellen van vijf eiken, noodkap, geen herplantplicht
• Vorden, Industrieweg 9, vellen van 80 populieren, geen herplantplicht

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.

Subsidiebeleid
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

Op 23 november 2006 heeft de gemeenteraad de Subsidieverordening gemeente Bronckhorst,
het Subsidiebeleidskader en de Subsidieovergangsregeling 2007 vastgesteld. De gemeenteraad
heeft tevens besloten dat de Subsidieverordening, het Subsidiebeleidskader en de
Subsidieovergangsregeling 2007 met ingang van 1 januari 2007 in werking treden. De

Openbare bekendmakingen - vervolg

Subsidieverordening, het Subsidiebeleidskader en de Subsidieovergangsregeling 2007 liggen ter
inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling en zijn tegen betaling
van de kosten verkrijgbaar.

Op 12 december 2006 hebben b en w de Uitvoeringsregels en Beleidsregels van het
Subsidiebeleid vastgesteld. Ook b en w hebben bepaald dat deze regels op 1 januari jl. in werking
traden. De Uitvoeringsregels en Beleidsregels zijn tevens tegen betaling van de kosten verkrijgbaar en liggen ter inzage bij de afdeling Maatschappelijke ontwikkeling in het gemeentehuis.

De Subsidieverordening gemeente Bronckhorst, het Subsidiebeleidskader, de Subsidieovergangsregeling 2007, de Beleidsregels en de Uitvoeringsregels vormen het geharmoniseerde
Subsidiebeleid van de gemeente. Dit beleid is besproken met alle partijen die van de voormalige

gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem subsidie kregen.

Beleidsregels terugvordering en verhaal
B en w hebben op 6 februari 2006 de Beleidsregels terugvordering Wet werk en bijstand (WWB),
wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(IOAW), wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en verhaal WWB gemeente Bronckhorst vastgesteld. De cliëntenraad heeft met de
beleidsregels ingestemd. In de beleidsregels is vastgelegd in welke gevallen en op welke wijze
gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid ten onrechte ontvangen uitkeringen terug te vorderen.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl
“ Vallen doen we allemaal.
Hoe je opstaat maakt het verschil. ”

De Uitnodiging
coaching & begeleiding
Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan,
bij het maken van keuzes, in een conflict?

De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.

In verband met de groei van ons bedrijf willen wij onze afdeling
vaten en apparatenbouw uitbreiden met een aantal

Tankbouwers
Ervaren of daarvoor opgeleid willen worden
Ervaring in Mig/Mag Tig en elektrisch lassen
Tekening kunnen lezen
We bouwen tanks van 1000 tot 300.000 liter

GEMS Metaalwerken BV in Vorden
is een toonaangevend metaalbedrijf
in de vaten en apparatenbouw.
Wij zijn een gezond, internationaal
en snel groeiend bedrijf met goede
toekomstmogelijkheden. Samen
met onze ander bedrijven in
Vorden, GEMS Staalbouw en GEMS

Voor het aansturen van de afdeling grote lasserij van vaten en
apparatenbouw.
We zoeken een people manager die de kwaliteiten in de mensen
weet te ontwikkelen.
Verantwoordelijk voor de activiteiten en resultaten van de afdeling.
Ondersteuning van de bedrijfsleider.
MBO+ niveau WTB bij voorkeur ervaring in tank- en apparatenbouw
Voor de afdeling engineering zijn wij met spoed op zoek naar;

Project Engineer

Cruciale factor binnen ons bedrijf
zijn echter de mensen die er

Wij bieden;

werken. Flexibiliteit, vakkennis en

•
•
•
•

GEMS Machinetechniek leveren we
een compleet pakket, van tekening
tot en met het eindproduct.

de wil om de belangen van onze
klanten zo goed mogelijk te
behartigen, staan bij ons hoog in
het vaandel.

Halle Nijmanweg 5
7025 EX Halle
www.deuitnodiging.nl
T: 0314 631 446

Meewerkend voorman/
chef werkplaats

Voor het in opdracht opzetten en uitwerken van vaten en apparaten.
Daarnaast verantwoordelijk voor de communicatie met onze klanten
en het aansturen van interne projecten.
Bereid tot het begeleiden en brengen van inspectiebezoeken aan de
klant.
Ervaring in de apparatenbouw en/of procesindustrie.
HBO WTB en goede beheersing in woord en geschrift van de
Nederlandse, Duitse en Engelse taal.
Kunnen werken met Auto Cad en 3D Solid Works/OSD

Containerbouw en in Doetinchem

Het aanbod:
G jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement
G studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren
G persoonlijke begeleiding/counseling
G bemiddeling (privé, arbeidsrelatie)
G gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)

Zeer goede arbeidsvoorwaarden
CAO “klein Metaal”
Grote variatie aan werkzaamheden
De mogelijkheid om verder door te groeien.

Reacties:
Stuur of mail uw brief met curriculum vitea binnen 14 dagen na
plaatsing van de ze advertentie naar:
GEMS Metaalwerken BV, afdeling personeelszaken,
Postbus 2, 7250 AA Vorden. E-mail: t.vandezand@gems.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Henk
Kieft (bedrijfsleider) of mevrouw Thea van de Zand (personeelszaken)
telefoon 0575-557177 of kijk op www.Gems.nl

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

Zutphen Emmerikseweg 83/A, BAAK, Lid VHG
WWW.HOVENIERSBEDRIJFEVERS.NL
0575 - 44 10 48
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Voor meer
informatie of
een vrijblijvende
offerte:

3NEL MAKKELIJK VEILIG mN GOEDKOOP
"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN DIESEL TEGEN
BODEMPRIJZEN 5 BETAALT MET UW BANK
GIROPASJE EN UW EIGEN PINCODE



%R IS ALTIJD WEL EEN &IREZONE BIJ U IN DE BUURT
6ORDEN $IENSTENWEG
"AAK :UTPHEN %MMERIKSEWEG 



(ARFSEN ,OCHEMSEWEG  #



Scheggertdijk 22
Postbus 7,
7218 ZG Almen



 

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP BENZINE
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

Oost

T 0900-9896
E asbest@aboost.nl





HERBERG

DE GOUDEN LEEUW

 UUR PER DAG
 DAGEN PER WEEK

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

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com

)*SKOUDE
KORTING
VRIJDAG  FEB
TM ZONDAG  FEB

Voor veilige asbestsanering
vertrouwt u op
AB Oost Asbestsanering

+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING

(ET STORMT $E KROKUSSEN BLOEIEN AL EN DE KIEVITEN
ZIJN DIT JAAR NIET WEGGEWEEST 3CHAATSEN KAN ALLEEN
OP KUNSTIJSBAANTJES IN HET CENTRUM VAN DE STAD $E
WINTERBANDEN KONDEN OP DE PLANK BLIJVEN LIGGEN
$E HANDSCHOENEN IN DE KAST
'EEN GREINTJE NACHTVORST KAN VAN HET GEMIDDELDE
VAN DEZE WINTER NOG EEN ECHTE WINTER MAKEN &IRE
ZONE DOET TOCH NOG EEN POGING VAN FEBRUARI EEN
WINTERMAAND TE MAKEN DOOR IJSKOUD OP DE TOCH AL
LAGE PRIJZEN EEN EXTRA WINTERKORTING TE GEVEN :ET
DE MUTS MAAR VAST OP

DURE TIJDEN GOEDKOPER TANKEN

WINTERVOORDEEL
Tegen inlevering van deze bon
eet elke 2 e gast voor 1/2 GELD.
Dit geldt zowel in onze Spieserij
als ook in ons a la carte restaurant ’t Pietshuus.

VRIJDAG  FEB
TM ZONDAG  FEB

Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart



Tevens uw adres voor feesten, partijen en catering

Reserveren voorkomt teleurstellingen

EUROCENT £  PER LITER

KORTING OP DIESEL
OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

!L ONZE STATIONS ZIJN TE VINDEN OP WWWFIREZONENL

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN
en ZONWERING

SHOWROOM:
openingstijden

dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur
zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)
Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax:
(0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl
VCA-gecertificeerd TUV Nederland

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

Jachthondenschool
Banninkhof

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

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

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

Zie ook www.kleinweetink.nl

Wegens toenemende werkzaamheden
zijn wij op zoek naar

ervaren metselaars
en/of

RESTAURANT-HOTEL

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

leerling metselaars

WINTERVOORDEEL
UW TUIN & PARK SPECIALIST VOOR
VERKOOP, ONDERHOUD EN REPARATIE
Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl
WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ROBIN - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

(erkend leerbedrijf)
Bleekstraat 4, 7255 XZ Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 28 10 - Fax (0575) 46 52 60
Mobiele tel. 06 - 22 44 70 40
www.bthuss.nl

Te g e n i n l e ve r i n g
v an dez e bon
e e t e l k e 2 e gast
vo o r 1/2 G E LD.
Deze aanbieding is geldig t/m 31 maart
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Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 461996
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
Pastunette

Twinlife Kappa Rucanor Adidas Hummel
Fila TwinLife

€ 5,00 - 7,50 - 10,00 - 12,50

€ 10,00 - 20,00 - 30,00 - 40,00 - 50,00

Kortingen van 10 tot 70 %

Diverse Panty’s € 1,00

ALTIJD LEUK OM TE SNUFFELEN
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Carnaval

in ‘t

Zwanennest

Rosenmontag 19 februari a.s.

Groot Carnavalsbal
in onze “Discotheek”

altijd aktueel: www.contact.nl

aanvang 20.30 uur
Aanwezig deskundige jury die de prijswinnaars beoordelen,

Ecotrans B.V.
topsport in transport

zowel individueel als geroepen die zich

H. Waenink en medewerkers

af
a
Al

GE 250

Elektrische
tuinhakselaar

- ACTIE GRATIS OPVANGZAK
t.w.v. € 45

wensen iedereen een fijn carnaval

bij aankoop van
een hakselaar
GE 150,
GE 250,
GE 250S
of GE 345

en tot ziens in ,,‘t Zwanennest”.

Al
aa
f

Ecotrans B.V. is een snel groeiend transportbedrijf
met een modern wagenpark. Met name in het
transport van bulkgoederen voor de agrarische sector heeft Ecotrans specifieke deskundigheid en ervaring in huis.

€ 499,00*
Met grote toevoertrechter
voor de optimale
geleiding van takken.
Vermogen 2,5 kW
Takdikte ca. 35 mm ø
Gewicht 25,0 kg

Nu bij uw dealer:

* Bijkomende Recupel-bijdrage: € 1,70 (voor België)

als origineelst verkleed hebben.

In verband met de toename van onze activiteiten
zoeken wij op korte termijn een:

Schoolverlatende
duizendpoot m/v
die zich, na zijn of haar logistieke opleiding,
graag verder wil ontwikkelen in het Transport.

Yunio zoekt

boomverzorging
Voor al uw kap & snoeiwerkzaamheden
aan uw boom

WWW.CODITBOOMVERZORGING.NL
info@coditboomverzorging.nl
Zutphen Emmerikseweg 83/a
7223 DA BAAK
0575 441048

gastouders

Takenpakket:
• Ondersteunen van de planning
• Bijkomende administratieve werkzaamheden
• Uitbrengen van offerte's
• Diverse projectmatige activiteiten.
Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

voor opvang in:

Vorden:
2 broertjes (0 en 2 jaar),
di. do. vr. van 8.15 tot 18.45 uur
en om de week do. van
11.00 tot 21.45 uur.
Zelhem:
meisje (4 jaar)
ma. di. na schooltijd
vanaf 15.15 uur
(Jan Lighthartschool)
Interesse?
Bel 0314-364002, mail
yuniogastouderbureau@yunio.nl;
www.yunio.nl

Frank Kok 06 - 53 55 81 31
Frans Kok 06 - 22 40 94 96

De eisen voor deze functie zijn:
• Opleiding op MBO logistiek/Havo, met functie
gerichte vakken.
• Goede beheersing van de Nederlandse en Duitse
taal.
• Ervaring met Word en Excel
• Zelfstandig kunnen werken.
Wij bieden een prettige leer/werkomgeving met
een groep enthousiaste medewerkers en goede
arbeidsvoorwaarden.

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

Solliciteren, uitsluitend schriftelijk, kunt u richten aan:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW Vorden
t.a.v. de heer R. den Hollander
Roel@ecotrans.nl
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"Met alle partijen zijn duidelijke afspraken gemaakt"

Bronckhorst ondertekent convenant
aanpak illegale hennepteelt

Hengeloër Lion Kaak, middenvelder van De Graafschap B1 junioren, is
geselecteerd voor het Nederlands jeugdelftal onder 16 jaar. Het Oranje
voor spelers onder de 16 jaar neemt van 16 tot en met 20 februari deel
aan een vriendschappelijk toernooi in Portugal. Bondscoach Ruud
Dokter heeft achttien spelers geselecteerd voor de trip naar Portugal.
Ajax is met zeven spelers hofleverancier. Feyenoord met vier, Heerenveen en PSV beiden met twee spelers en NEC, FC Utrecht en de 15-jarige Lion Kaak van De Graafschap maken de selectie compleet. Naast Nederland zullen ook België, Slowakije en gastland Portugal deelnemen.
Oranje begint zaterdag 17 februari met een duel tegen Slowakije. Een
dag later is België de tegenstander, waarna Nederland op de slotdag,
dinsdag 20 februari, tegen Portugal speelt.

In het gemeentekantoor werd het convenant ondertekend.
De gemeente Bronckhorst heeft afgelopen donderdag het convenant ‘Integrale aanpak hennepteelt en verkooppunten’ ondertekend. Met het ondertekenen van het convenant, wordt nauw samengewerkt met de partners politiedistrict Achterhoek, NV Continuon Netbeheer, woningstichting ProWonen en Sité Woondiensten.

In de Regio Achterhoek hebben alle gemeenten een convenant ondertekend.
De gemeenten gaan intensief samenwerken met de politie, woningcorporaties en de netwerkbeheerders bij het
opsporen van illegale hennepkwekerijen. In de Regio Achterhoek wordt
door middel van het convenant gezamenlijk en op eenzelfde wijze hennepteelt aangepakt. “Het is niet alleen dat
daardoor de pakkans groter wordt,
maar nog meer wanneer!”.
“In het convenant is heel duidelijk
aangegeven wat de partijen allemaal
gaan doen”, zegt burgemeester Henk
Aalderink. Iedere partij heeft een eigen taak. Zo zal de woningbouwvereniging bij het ontdekken van een illegale teelt, direct tot huisuitzetting
overgaan. “De politie zal op een bepaalde manier optreden en ook de Nu-

on is er heel direct bij betrokken”. Aalderink verwacht, dat de preventieve
waarde van het convenant heel hoog
zal zijn.
Door de duidelijke afspraken in het
convenant, denkt Aalderink dat het
voor individuen niet meer aantrekkelijk is om dit soort illegale praktijken
te doen. Ook in Bronckhorst zijn enkele hennepkwekerijen opgerold. Burgemeester Aalderink hoopt met dit convenant en de wetenschap wat de gevolgen zijn bij ontdekking, dat toch veel
mensen zullen denken van: dat moeten we toch maar niet meer doen! In
de nieuwe samenwerking heeft iedere
partij zijn eigen verantwoordelijkheid.
Als het een woning betreft van de woningbouwvereniging wordt men er gewoon uitgezet. “Men weet dat tegen-

woordig ook bij het ondertekenen van
een huur-contract. Het heeft natuurlijk heel veel maatschappelijke gevolgen voor de betrokkenen”.
Aalderink adviseert de inwoners, als
zij weten dat er ergens illegale hennepteelt gekweekt wordt, dat ze dit
melden. Dit kan anoniem. “Ik ken me
goed voorstellen dat mensen het
moeilijk vinden om iets te melden dat
bij hun buurman gebeurd. Maar het
kan gewoon door te bellen naar Meld
Misdaad Anoniem. Men is dan ook verzekerd dat men niet in de zaak betrokken wordt”.
De gemeente Bronckhorst heeft een
oppervlakte van 30.000 hectare. Volgens Aalderink is het moeilijk in te
schatten hoe groot het aantal hennepkwekers is in zijn gemeente. “Ik constateer alleen, dat we het afgelopen
jaar in Bronckhorst toch al drie hennepkwekerijen hebben opgerold.
Daarmee is wel bewezen dat dit soort
activiteiten ook in Bronckhorst plaatsvinden”.

Een project realiseren?

Rabobank Achterhoek-Noord helpt!
Vanaf februari gaat het Coöperatiefonds van Rabobank AchterhoekNoord weer van start. Tot 31 maart kan iedereen een bijdrage uit het
fonds aanvragen voor projecten die het economische, sociale en culturele
leven verbeteren in de regio van de bank. In april beslist een jury welke
projecten een deel van de beschikbare ¤ 60.000,= krijgen toegewezen.
In mei maakt de Rabobank de winnende projecten bekend en worden de bedragen uitgekeerd. Meer informatie
en aanvraagformulieren zijn op te vragen via (0575) 558 558 en verkrijgbaar
bij de vestigingen van Rabobank Achterhoek-Noord. In onze omgeving
bruist het van de initiatieven om het
economische, sociale en culturele leven te verbeteren. Het opknappen van
de speeltuin of het dorpshuis, sportac-

tiviteiten om jongeren in beweging te
krijgen, of een project dat ouderen of
gehandicapten meer bij activiteiten
betrekt. Om dit soort projecten te ondersteunen heeft Rabobank Achterhoek-Noord het Coöperatiefonds in
het leven geroepen. Volgens het principe van Coöperatief Dividend stort zij
een deel van de winst in het fonds en
zet dit in voor een beter leefklimaat in
de regio van Rabobank Achterhoek-

Hollandse avond

Arne Jansen bij Heezen

Zaterdagavond 3 maart a.s. wordt
bij Cafe Heezen in Steenderen een
Hollandse Avond gehouden.
De band Ludduvudduh zal een avondvullend programma met Nederrock
en Feestmuziek brengen met veel nederlandstalige covers. Hoofdpersoon

van de avond is echter Arne Jansen.
Met zijn bekende Hollandse hits zal
ook hij zeker de zaal in de feeststemming weten te brengen. De voorverkoop bij Cafe Heezen is inmiddels gestart!
Voor info: tel. 0575 451204 of
www.hotelheezen.nl

Lion Kaak bij selectie Nederlands
elftal onder 16 jaar

Noord. Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. De jury van het Rabobank Coöperatiefonds bestaat uit vertegenwoordigers van de ledenpanels,
een kantoordirecteur en een medewerker van de afdeling Communicatie
& Coöperatie van de bank. Ze vormen
een goede afspiegeling van de lokale
gemeenschap.
MEEDOEN?
Heeft u een project dat u in aanmerking wilt laten komen voor het Coöperatiefonds? Dan wordt u van harte uitgenodigd om een bijdrage uit het
fonds aan te vragen. U kunt een informatiepakket met inschrijfformulier
opvragen via (0575) 558 558 of afhalen
bij één van de vestigingen van Rabobank Achterhoek-Noord. Zorg er voor
dat uw aanvraag uiterlijk 31 maart
2007 in het bezit is van Rabobank Achterhoek-Noord. In april bekijkt de jury
de aanvragen en beslist welke projecten in aanmerking komen voor een
bijdrage uit het Coöperatiefonds. In
mei ontvangen de aanvragers bericht
of hun project een bijdrage ontvangt.
De toegezegde bedragen worden daarna uitgekeerd.

Lion Kaak was ziek toen hij het bericht hoorde dat hij bij de laatste
achttien zat van Oranje onder 16
jaar. Kaak belde zijn trainer Andries
Ulderink om zich af te melden voor
de training. “Toen vertelde mijn trainer dat Ruud Dokter, de bondscoach, mij mee wou nemen naar
Portugal. Dat was hartstikke leuk
nieuws”, zegt Lion.
Lion wist wel dat hij een kans had
om geselecteerd te worden. Eerder
zat hij er ook al eens dichtbij. “Maar
het is mooi dat de bondscoach me
nu de voorkeur geeft”. Kaak heeft al
wel enkele keren een stage meegemaakt. Dat is een soort driedaagse
met tegenstanders als FC Den Bosch,
Sparta en Haarlem. Hij ziet die stages als goede leermomenten waar
hij veel van leert. “Daar wordt ik alleen maar beter van. Maar op het
toernooi in Portugal speel je interlands tegen andere landen. Met het
Wilhelmus en zo, dat is mooi”, zegt
hij glunderend. Dat hij nu geselecteerd is ziet hij als een hoogtepunt.
Een ander hoogtepunt was voor
Kaak, toen hij geselecteerd werd bij
het Nederlands jeugdelftal onder de
15. “Ik kwam uit niets en zat in één
keer bij de selectie. Dat was een heel
mooi moment”.
ZO VADER, ZO ZOON
Deze leeftijd was voor Lion’s vader,
Gerard ook een mooi moment. Want
Gerard verliet op 15-jarige leeftijd
Pax B1 en verhuisde naar (FC) Twente om in Enschede te gaan voetballen. “Daar heb ik vijf jaar gespeeld.
Vier jaar in het tweede en één jaar in
het eerste”, weet pa zich nog goed te
herinneren. “Thuis hebben we het
daar wel eens over. Dat is altijd een
leuke strijd met Lion. Ik heb zelf in
het Nederlands elftal 16/17 jaar gezeten en ben geselecteerd geweest bij
de UEFA-jeugd destijds. Dat is nu,
zeg maar onder de 18”. Gerard heeft
daar nog een elftalfoto van die in de
woonkamer staat. “Daar wordt wel
eens naar verwezen van: Lion, haal
je dat eerder als ik, of zul je het niet
halen”, lacht vader Gerard. “Maar Lion is mij een jaartje voor geweest en
ik gun hem dat van harte”, knipoogt
Gerard naar zijn zoon.
DE GRAAFSCHAP
Evenals zijn vader is ook Lion begonnen bij de plaatselijke club Pax. Lion
was toen zes jaar en begon bij de pupillen. Eerst de F-jes 6 en 1 en vervol-

gens E1. Hij was tien toen hij tegen
Zelos speelde. In die wedstrijd werd
hij gescout. Lion viel op omdat hij als
spits veel scoorde. “Ik kreeg toen een
brief van De Graafschap dat ik mee
mocht trainen. Toen kwam ik erbij.
Dat was natuurlijk ook fantastisch”.
Inmiddels speelt Kaak alweer vijf
jaar bij de Superboeren en het bevalt
hem prima. Lion speelt in het B1
team van De Graafschap dat uitkomt in de Eerste divisie A. Ajax 2
staat aan kop met een straatlengte
voorsprong op De Graafschap die
derde staat. “Ajax kan niet promoveren naar de Eredivisie, omdat daar
de B1 al speelt. We moeten tweede
worden om te promoveren, maar
dan moeten we eerst Groningen
voorbij. Maar dat zal heel moeilijk
worden”, weet Lion.
TRAINEN
Lion is middenvelder bij de B1 van
De Graafschap. Hij is blij met zijn
trainer Andries Ulderink. “Hij helpt
mij met heel veel dingen. Dat is belangrijk voor mij. Jammer dat hij na
dit seizoen weggaat”. Lion traint vier
keer en daarnaast nog twee keer bij
het Rietveld Lyceum waar hij op
school zit. De Graafschap heeft een
samenwerkingsverband met de
sportafdeling van deze school. Voetbal en studie gaat dan volgens Kaak
dan ook goed samen. “Op school
wordt met het lesrooster rekening
gehouden dat ik eerder weg moet
voor training”. Zaterdags om twaalf
uur speelt De Graafschap B1 altijd
thuis op de Bezelhorst. “We spelen
op kunstgras. Je komt er geen polletje tegen, dat is wel lekker”, zegt hij
met een grote glimlach.
IK DROOM…
Lion heeft er alles voor over om de
top te halen. Als hij droomt, dan is
het alleen over voetbal. “Ik slaap ook
wel eens op een lege bal”, bekent hij.
“Ik denk alleen maar aan voetbal.
Waar ik later zou willen voetballen?
Met deze leeftijd is die droom al uitgekomen”. Voor de toekomst maakt
de Hengeloër zich nog geen zorgen.
Eerst wil hij proberen om het eerste
van De Graafschap te halen. “Dan
zien we wel verder. Ik weet dat nu
ook nog niet”, zegt hij nuchter. En
na een stilte: “Bij de Superboeren in
het eerste is prachtig. Ajax vind ik
ook een mooie club en van Barcelona ben ik echt een fan. Een prachtige club!”

Bedevaart naar Lourdes Luuk Nijland 2x Nederlands Kampioen

Van 29 april t/m 4 mei is er vanuit de Katholieke Parochie Zutphen en omgeving een bedevaart naar Lourdes. Georganiseerd door de Vereniging Nationale Bedevaarten. (VNB) Lourdes, het dorp in de Franse Pyreneeën, waar
bijna 150 jaar geleden Maria verscheen aan Bernadette.

Duizenden pelgrims komen er jaarlijks bijeen uit alle delen van de wereld. Het is goed te ervaren dat de Kerk
meer is dan je eigen parochie en dat
we elkaar als christenen van over de
hele wereld herkennen in het geloof.
Net als vorig jaar gaan we ook nu per
vliegtuig. Pastoor F. Hogenelst , van
het Parochieverband Graafschap Zutphen, reist ook nu weer met ons mee.
We gaan per bus naar Eindhoven, dan
verder per vliegtuig naar Tarbes, vlak
bij Lourdes. Vandaar worden we per
bus naar het hotel gebracht. Met onze
groep zullen we het Nederlandstalige
programma volgen. Een openingsviering, een plechtige Heilige Mis in de
Pius X, -de grote ondergrondse kerk-,
een sacramentsprocessie, de lichtprocessie, een viering met handoplegging. Een Heilige Mis bij de Grot. Het is
een breed programma. In Lourdes be-

zoeken we ook de plaatsen waar Bernadette zelf heeft gewoond. En er is
een dagtocht door de Pyreneeën. Maar
ook gezelligheid staat gepland. Dus is
er ook tijd voor een terrasje of wat
shoppen en een aandenken te kopen
voor het thuisfront.
De reis is de hele week medisch begeleid door Nederlandse artsen samen
met verpleegkundigen en vele vrijwilligers met extra zorg voor zieken en
mindervaliden. Zij verblijven -eventueel- in het accueil- een prachtig zorghotel aan de rand van de Heiligdommen. Extra zorg of zelfs een rolstoel is
mogelijk. Er zijn al een aantal inschrijvingen maar u kunt nog mee! Hebt u
zin om mee te gaan? We informeren u
graag! Opgave graag binnenkort maar
uiterlijk vóór 1 maart a.s. Informatie:
mw. W. Hermsen-Nijenhuis, Zutphen,
tel. 0575-520845.

Oecumenische Vrouwen
Groep Wichmond
Attentie!!! De avond van 7 maart is
verzet naar 28 februari. Dan houdt
de instelling voor verslavingszorg
Tactus een voorlichtingsavond
over alcohol met het thema: Wat
kan ik voor u inschenken?
Met nuttige wetenswaardigheden
voor een gastvrouw. Zo worden er tips

gegeven waarmee je kunt voorkomen
dat uw gasten onder invloed achter
het stuur kruipen. Op welke manier
maak je dergelijke onderwerpen bespreekbaar? Graag begroeten we iedereen in Withmundi. Behalve de leden
van de O.V.G. zijn ook andere belangstellenden van harte welkom.

Tijdens de Jaargangwedstrijden in Leiden is Luuk Nijland op de 100 m.
rugslag en de 50 m. vlinderslag Nederland kampioen geworden. Op de 100
m. vrijeslag en wisselslag behaalde hij tevens een bronzen medaille. Milou
Tjoonk behaalde op de 100 m. schoolslag een mooie zilveren medaille.
In dit weekend van 10 en 11 februari
2007 organiseerde zwemvereniging LZ
1886 uit Leiden voor de 22e maal de officieuze winterkampioenschappen
voor de Speedo-jeugd. Voor deze wedstrijden worden elk jaar de 20 kinderen uitgenodigd die bij de eerste serie
Speedo-voorronde wedstrijden op een
afstand het snelst waren. Zo vormen
de Jaargangwedstrijden een prima gelegenheid om deze kinderen op hoog
niveau tegen elkaar uit te laten komen. In de afgelopen 20 jaar zijn zij op
deze manier uitgegroeid tot een officieus "winter-NK" voor de Speedo-jeugd.
Elk jaar doen rond de 110 verenigingen met ongeveer 250 deelnemers (tesamen goed voor ruim 550 starts) mee
aan deze invitatie-wedstrijden.
De zwemmers van de Berkelduikers
(zie foto) stonden zaterdag en zondag

in totaal 8 maal aan de start. Op zaterdag sleepte Luuk Nijland in spannende races 2 maal een medaille uit het
vuur waaronder het Nederland kampioenschap op de 100 m. rugslag. Milou Tjoonk verraste een ieder door
weer harder te zwemmen dan ze tot
dan toe had gedaan op de 100 m.
schoolslag, met als resultaat een
mooie tweede plek op het podium.
Marlieke Scholten en Merel Wilgenhof presteerden ook goed tijdens deze
wedstrijd, zij benaderden wel hun PR
maar dit was niet voldoende voor een
plaats op het podium. Pech was er
voor Niels Tjoonk, een uitglijder bij de
start maakt hem direct kansloos voor
een medaille. Op zondag stonden er
nog 2 starts op het programma. Op de
50 m. vlinderslag behaalde Luuk Nijland wederom een Nederland Kampi-

oenschap. Op de 100 m. wisselslag eindigde hij met een prima tijd op de 3e
plaats, waarmee een kwartet aan medailles om zijn nek kwam te hangen.
Met 8 starts, 5 medailles en 2 Nederlandse kampioenschappen kan een
kleine zwemvereniging als de Berkelduikers uit Lochem en omgeving zeer
trots zijn.

UITSLAGEN
JAARGANGWEDSTRIJDEN TE
LEIDEN:
Merel Wilgenhof 100 m. vrijeslag
1.10.48 , 15e. Luuk Nijland 100 m. rugslag 1.26.64, 1e
Nederlands Kampioen.
Niels Tjoonk 100 m. rugslag 1.26.16,
17e. Marlieke Scholten 100 m. vrijeslag
1.24.79, 16e. Luuk Nijland 100 m. vrijeslag 1.16.12, 3e. Milou Tjoonk 100 m.
schoolslag 1.23.22, 2e. Luuk Nijland 50
m. vlinderslag 39.15, 1e
NEDERLANDS KAMPIOEN.
Luuk Nijland 100 m. wisselslag
1.28.48, 3e.

Zweedse rechter: 'Mombarg handelde uit noodweer'

Arjan Mombarg wil nachtmerrie snel vergeten

Bloemen en kaarten bij thuiskomst.
Arjan Mombarg was na zijn vrijlating uit een Zweedse cel nog maar nauwelijks op het vliegveld van Stockholm voor de terugreis naar Nederland, of
zijn mobieltje rinkelde onophoudelijk. SBS 6, RTL 4, Studio Sport, landelijke
en regionale bladen benaderden hem voor een interview. De media wilde
weten hoe het Arjan in Zweden was vergaan. Wat een sportieve happening
had moeten worden (marathon schaatsen op natuurijs) eindigde in een
nachtmerrie voor de Vordenaar. Na aankomst op Schiphol snel terug naar
Vorden, naar zijn vertrouwde omgeving en even geen aandacht voor de pers.
Een paar dagen later toch tijd voor een
gesprek met ‘Contact’ om uit te leggen

wat zich allemaal in het Zweedse Borlänge heeft afgespeeld. Een dag na

aankomst van het complete deelnemersveld van de Nederlandse marathonschaatsers stond er een wedstrijd
over 80 kilometer op het programma.
Arjan: ‘Voor mij een onfortuinlijke
race. Ik voelde mij bij de start beregoed en reed vrij gemakkelijk in de
voorste gelederen mee. Helaas was ik
bij een valpartij betrokken en kreeg ik
een schaats tegen mijn knie. Erg pijnlijk waardoor ik genoodzaakt was te
stoppen.
Twee dagen later (op zaterdag) een marathon over 150 kilometer. Een beetje
tegen beter weten in ben ik ondanks
mijn geblesseerde knie toch van start
gegaan. Ik dacht bij mezelf de pijn ‘rij
ik er wel uit’. In het begin kon ik nog
volop mee, nog een kopgroep terug gehaald maar toen was het gedaan. De
pijn werd steeds heviger, dus niet meer
verantwoord om door te rijden. Gelukkig verzachtte Erik Hulzebosch het
leed voor mij door op fantastische wijze deze marathon te winnen. De tegenstanders kwamen er achter: ‘je moet
Erik Hulzebosch nooit afschrijven’, zo
vertelde Arjan Mombarg.
Zaterdagavond tijd om gezellig na te
genieten, samen met Erik en een 25
tal sponsoren van Nefit. Het liep evenwel totaal anders. Arjan: ‘We waren
met z’n allen in een eetcafé en hadden
zojuist broodjes besteld, of daar komt
schaatser Roel van Hest met een bebloed hoofd naar binnen gerend en
roepend, ‘kom mee naar buiten, want

Peter de Vries (ook marathonschaatser) wordt door een stel Zweedse jongens in elkaar geslagen’. Ik zag dat ook
onze ploegleider Gerjan Woelders
door minstens zeven jongeren werd
belaagd. Er stonden wel mensen bij,
maar niemand stak een hand uit. En
daar kan ik absoluut niet tegen, wanneer iemand in nood is, help ik, zo zit
ik nu eenmaal in elkaar.
Ik wilde Gerjan ontzetten maar werd
toen zelf van achteren aangepakt. Ik
probeerde me los te rukken en sloeg
daarbij achteruit. En wat ik dus niet
kon zien, het bleek een politieagent te
zijn, weliswaar in burger, maar toch
een agent. Ik werd door nog twee andere toegeschoten agenten beet gepakt en afgevoerd naar een politiecel.
Het was beslist geen Centre Parcs, dat
kan ik je wel vertellen. Aanvankelijk
met niemand contact kunnen opnemen. Later mocht dat gelukkig wel en
kon ik dagelijks Dianne bellen. Overdag mocht ik een uurtje naar buiten,
het was min 20 graden, dus veelal snel
weer naar binnen. Ik dacht elke morgen bij het opstaan, vandaag zullen ze
mij wel vrij laten. Niets van dat alles.
Zelf voelde ik mij redelijk goed, ik had
meer met thuis te doen, met Dianne
en met mijn ouders. Afgelopen woensdagmorgen moest ik voorkomen, de
bewuste politieman die mij had aangeklaagd, begon, terwijl hij onder ede
stond, op vragen van de rechter tegenstrijdige verklaringen af te leggen.

Eerst zou ik hem rechts in zijn gezicht
geraakt hebben, later zei hij dat het
links was. Ik heb de rechter verteld dat
ik collega schaatsers bij een vechtpartij te hulp was geschoten en dat ik niet
had gezien, dat een agent mij van achteren had vastgepakt. De rechter bepaalde vervolgens dat ik uit noodweer,
zelfverdediging en verdediging van
anderen had gehandeld en dat ik er
zonder boete afkwam. Achteraf mochten we blij zijn dat er op het moment
van de vechtpartij politie kwam opdagen, waardoor de Zweedse jongeren,
waarvan ik achteraf hoorde dat een
aantal als crimineel bij de politie te
boek stond, er als een haas van door
gingen’, zo zegt Arjan Mombarg.
Direct na thuiskomst werden Arjan en
Dianne bedolven onder de bloemen
en kaarten. Arjan: ‘Hartstikke fijn, al
die reacties. Wij hebben ook veel steun
van Nefit en van mijn ploegmakkers
ontvangen, hartverwarmend allemaal’. Zaterdagmiddag was Arjan live
op TV om via SBS 6 te vertellen over
zijn nachtmerrie in Zweden. Even later meldde de Vordenaar zich aan de
start tijdens de marathon in Amsterdam. ‘Helaas moest ik na 25 ronden de
baan verlaten. Drie weken niet getraind, bovendien door al die toestanden 5 kilo afgevallen waardoor ik weinig kracht in de benen had. Ik hoop
over een paar weken mijn oude vorm
weer terug te hebben’, aldus Arjan
Mombarg.
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Nieuw bestuur Stichting
Peuterspeelzalen
Op 1 januari 2007 zijn zeven peuterspeelzalen in
Bronckhorst gefuseerd tot de Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst. Het zijn de Peuterspeelzalen
Nijntje in Halle, Welpenland in Wolversveen, De
Prullenbak in Zelhem, ikke ook in Velswijk, P.U.K. in
Keijenborg, Hopza in Hengelo en Ot en Sien in Vorden.

Op 8 februari heeft het nieuwe
bestuur in zaal Winkelman te
Keijenborg afscheid genomen
van de zeven oude besturen. Op
de bijeenkomst waren een groot
aantal oud bestuursleden, leidsters en vrijwilligers aanwezig.
De oud bestuursleden hebben
van het nieuwe bestuur een attentie ontvangen voor hun inzet
bij het hele fusieproces. Wethouder Nas heeft bij die gelegenheid
zijn waardering uitgesproken
over de wijze waarop de oude besturen en het nieuwe bestuur in
korte tijd de fusie vorm hebben
gegeven. De wens tot fusie is, zo
bracht hij naar voren, ontstaan
bij enkele speelzalen. De achterliggende gedachte daarvan is dat
overheid steeds meer eisen stelt
aan speelzalen. Elke speelzaal
moet dat goed regelen en dat
kost veel tijd. Door samenwerking kan op eenvoudiger wijze
aan alle vereisten worden voldaan. In overleg met de gemeente is een fusietraject ingezet dat
heeft geleid tot de fusie van zeven peuterspeelzalen per 1 januari 2007.
De gemeente is er ook tevreden
mee, omdat met een nieuw professioneel bestuur een goede
kwaliteit van de speelzalen is gewaarborgd. Voor de gemeente is
het bovendien een voordeel dat
met minder partijen overlegd
hoeft te worden. Wethouder Nas
sprak ook de wens uit dat de
twee peuterspeelzalen in Bronckhorst, die nu nog zelfstandig
functioneren (Kraankuikentje in
Kranenburg en Peuterpret in
Wichmond), zich in de nabije
toekomst ook bij de nieuwe stichting zullen aansluiten.

Het nieuwe bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst bestaat uit: Nees van Petersen voorzitter, Jenneke HoebenBrassien secretaris, Henk Boogaard penningmeester, Joke van
der Velde beleidszaken en André
Endeman personeelsbeleid. Jenneke Hoeben-Brassien neemt het
secretarisschap over van Eugénie
Smits van Waesberghe die deze

functie tijdelijk heeft vervuld.
Eugénie heeft een grote bijdrage

BEKENDMAKING

geleverd aan het fusieproces.
Informatie over de Stichting Peuterspeelzalen is te vinden op website: www.spsb.nl
Tijdens de bijeenkomst is het logo van de nieuwe stichting gepresenteerd. Dit logo met als
kenmerken bijenkorf en bijen zal
het beeldmerk worden van de samenwerkende peuterspeelzalen.

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V." TE DEVENTER
Houdt ten overstaan van deurwaarder A.M.C. van den Bos, H.J. Jansen en
Kersten te Deventer een:

KAPITALE KUNST ANTIEK EN INBOEDEL VEILING
Afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.
Geveild worden 17e, 18e en 19e eeuwse meubelen w.o. Complete Empire
slaapkamer, Rijssens dubbelgebogen kabinet, Lodewijk IV porseleinkast,
Lodewijk VI klapbuffet en secretaire, div. 19e eeuwse vitrinekasten, eetkamertafels, eethoeken, commodes, Rundlederen banken en fauteuilles enz.
SCHILDERIJEN en AQUARELLEN O.A.:
H. Koekkoek I, E. Moll 2x, H. van Os-Delhez, J.E. Morel, P. v. Wijngaardt, C.
Artz, W. Berkers, R.S. Bakels, D. Schulman, L. Eugene Lambert, A. Karssen,
J.H. Grootveldt, tekeningen van O. Eerelman en Anton Pieck. enz.
Enkele 18e en 19e eeuwse Russische Ikonen.
Een aantal klokken o.a. een 18e eeuws Haags staand horloge, aantal Friese
staartklokken o.a. notarisklok en met dubbele kap.
Friese stoelklokken, Empire en Seize pendule's, comtoises, tafelpendules,
klokstellen enz.
Een stel vroeg 18e eeuwse houten haardpoppen.
Een zeer fraaie vleugel Broadwood & Sons anno 1895.
18e en 19e eeuws Chinees, Japans en Europees porselein o.a. een Kapitale
Japans Arita Imari vaas, Amsterdams bont en een Samson kaststel.
Een coll. plateel, o.a. Gouda, Arnhem, Schoonhoven enz. een coll. kristal en
glas o.a. Leerdam.
Een grote 18e eeuws Makkum plaquette.
Gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen, w.o. een fraaie collectie 18e en 19e eeuws zilver o.a. 18e eeuws.
Friese brandewijnkom, tabaksdozen, tasbeugels, serviezen, suikerstrooiers,
odeurflacons en snuifdoosjes, dienbladen, kandelaars, broodmanden en
soezenschalen.
Een zeer fraaie coll. exclusieve sieraden.
Een 18e eeuws houten sculpture.
Een aantal 18e eeuwse boeken.
Een aantal bronzen sculpturen. Een collectie oosterse tapijten.
Een aantal antieke fotoalbums en ansichtkaarten.
Een aantal kristallen kronen, gietijzeren tuinvazen en zeer veel kleingoed.
KIJKDAGEN
vrijdag 16 februari 10.00-21.00 uur
zaterdag 17 februari 10.00-17.00 uur
zondag 18 februari 10.00-17.00 uur

Verkeersbesluit N316 Banninkstraat, gemeente
Bronckhorst
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben het
volgende verkeersbesluit genomen:
• Door plaatsing van het bord model B7, van het RVV
1990, en het aanbrengen van een stopstreep, zoals
bedoeld in art 79 RVV 1990, een stopgebod voor
fietsverkeer komende vanaf de N 316 richting de
Banninkstraat in te stellen en daarmee het
fietsverkeer te verplichten tot stoppen.

Een kopie van het verkeersbesluit ligt van 14 februari
tot 29 maart 2007 ter inzage in de bibliotheek van de
provincie Gelderland in het Huis der Provincie, Markt
11 te Arnhem en in het gemeentehuis van de van de
gemeente Bronckhorst, Raadhuisstraat 20 te Hengelo.
Ook is het besluit te downloaden vanaf de website
van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl>aktueel->bekendmakingen).

De kruising N316 met de Banninkstraat in Hengelo
(gemeente Bronckhorst) is vormgegeven als een
rotonde. De N316 kan door fietsers alleen
gekruist worden via het tweerichtingenfietspad aan
de oostzijde van de rotonde (km 23.15) en sluit aan op
de Banninkstraat ten zuiden van de rotonde. Voor de
fietsers is de aansluiting op de Banninkstraat gevaarlijke
omdat de automobilisten er niet op bedacht zijn dat
er fietsers van rechts kunnen komen en de rotonde
(N316) die vrij kort daarbij gelegen is meer de
attentie/aandacht krijgt van de automobilist dan
het fietspad.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na de de datum
van de bekendmaking van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient
te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten,
secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,
t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk
"bezwaarschrift N312" vermelden.

Om deze situatie zo goed en veilig mogelijk op
te lossen is er voor gekozen om de fietsers in
de richting van de Banninkstraat verplicht te laten
stoppen op de aansluiting met de Banninkstraat,
door het aanbrengen van een stopstreep met het
daarbij behorende stopbord (B7, RVV 1990).
Het belangrijkste doel tot het nemen van de
maatregelen is een wezenlijke bijdrage te leveren
aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor
de fietsers.
Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten
• door plaatsing van het bord model B7, van het
RVV 1990, en het aanbrengen van een stopstreep,
zoals bedoeld in art 79 RVV 1990, een stopgebod
voor fietsverkeer komende vanaf de N 316 richting
de Banninkstraat in te stellen en daarmee het
fietsverkeer te verplichten tot stoppen.
Dit besluit treedt in werking nadat het is
bekendgemaakt.

VEILINGDAGEN 19 T/M 23 februari
aanvang 19.00 uur.
DINSDAG 20 februari schilderijen.
WOENSDAG 21 februari goud, zilver en juwelen

prov i ncie

GELDERLAND

VEILINGHUIS "DE ATLAS B.V."
Mr. H.F. de Boerlaan 21107
7411 AJ Deventer.
tel. 0570-627666
fax 0570-627874
E-mail: veilinghuisdeatlas@planet.nl
www.veilinghuisdeatlas.nl

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat
ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b . de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan aan
de president van de arrondissementsrechtbank
te Arnhem om een voorlopige voorziening
worden verzocht.
Dit verzoek dient gericht te worden aan de
voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank
Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030,
6800 EM Arnhem.
Bij het verzoek dient een afschrift van het
bezwaarschrift te worden overgelegd.
Voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Over de hoogte en de wijze van betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de
rechtbank Arnhem, tel. (026) 359 20 00.
Arnhem, 16 januari 2007
zaaknr. 2006-016814

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

BARGEMAN VORDEN BV
AANNEMERSBEDRIJF

B

is een regionaal werkend bedrijf dat al bijna 85 jaar actief is op het gebied van nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en onderhoud van woningen en bedrijfspanden.
Wij hebben op korte termijn plaats voor een vakbekwame en zelfstandig werkende:

ALL-ROUND METSELAAR en TIMMERMAN
Kwaliteit, vakmanschap, motivatie en teamwork staan bij ons hoog in het vaandel.
Zelfstandigheid, leidinggevende capaciteiten en ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling. Wij hebben in deze regio veelzijdig vakwerk voor u, zowel in
nieuwbouw, verbouw als onderhoud.
Aannemerbedrijf Bargeman Vorden bv kan u een prettige werkomgeving en een
branchegericht salaris bieden.
Uw schriftelijke solicitaties kunt u richten aan:
Aannemersbedrijf Bargeman Vorden bv t.a.v. dhr. H. Bargeman
Bedrijvenweg 1
7251 KX Vorden

T. 0575 551258
F. 0575 551469

www.bargemanvorden.nl
info@bargemanvorden.nl

Nieuwe formule tegen zeer aantrekkelijke prijzen!
Onbeperkt 8 soorten buffetten:
soepen-, voorgerechten-, warme, wokken-, sushi-, grill-, salade en fruitbuffet.

• Ruim 250 zitplaatsen •
Ruime eigen parkeergelegenheid • Kegelbanen • Aparte ruimte in de kelderverdieping
Zeer geschikt voor alle feestelijke aangelegenheden
Dagelijks open van 1600 tot 22.30 uur
Voor info of reservering bellen

(0575) 55 14 26

www.wokmaxis.nl
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Schrijf een column in de
moederstaal en win een
boekenbon van 25 euro!
Dat het woensdag 14 februari Valentijnsdag is, is inmiddels duidelijk. Daar heeft de commercie wel
voor gezorgd, maar dat het een
week later, 21 februari, de Internationale Dag van de Moederstaal is,
dat weten minder mensen!

Onderweg van de greune postbusse
naor de keukentaofel krig Gert hogen nood. Rap schut hij het kleinste
kamertjen in met een arm vol papier onder d’n arm.. Zuchtend van
opluchting zet hij zich op ‘het gemak’ um zik te ontlasten. Lekker
gemakkelijk zittend, least Gert een
helen stapel papier..Het meeste is
reclame. Wat is er vulle spul te
koop wat Gert neet neudig hef. Hij
hef de neiging um dat reclame papier te gebruuken umme d’r zien
gat mee af te vegen. Vrogger dan
hai zuk papier neudig , veur dat
wark, zoas oew olde kranten. Maor
ton hai een holten deuze met een
holten deksel d’r op. Op ’t eind van
de gruppe van de koestal. Dat is verleden tied. Het is neet verstandig
um dat no te probeern. Kranten papier verteert neet snel genog.. Iej
deent gekocht papier van de rolle te
gebruuken anders zit oew poepdeuze zo straks verstopt. Het ontstoppingsbedrief mot er an te passé
kommen en dan kost het zo een
paar honderd euro. Gert zit rech op
zien gemak. De streekkrante kump
an de beurte. Mooi zo dat kleine formaat. Zo op de pot least dat een
stuk better Trouwens , weekblad
Contact met al die plaatselijke
kranten, huus an huus in Warnsveld en Ruurlo, Grol en Lichten-

voorde ,daor hadden ze dat al tien
jaor earder veur mekaar. Dat hebt
de grote kranten zeker van drukkerieje Weevers afgekeken. At Gert te
lange weg blif dan mek Gerrie zik
ongerust. Ze hef um van de groene
busse wat hard zeen lopen richting
no: 100 en rup van achter de deure:” Gert!! , is het oew mislukt! Heb
iej schoon goed neudig?” Gert rup
terugge:”Nee , ik kom zo!” En dan
stommelt Gert met zienen arm vol
kranten naor de taofel. Gerrie al wear bliej dat ze neet opgezadeld
wordt met een arm vol stink kleare.
Ze gooit de krante breed op taofel
en least hardop:” Arie Ribbers , de
streektaal consulent beloont de beste inzenders van een columm, een
kort verhaal, (Niet langer dan 300
woorden) met een boekenbon van
25 euro ,door Drukkerij Weevers betaald.. Het onderwerp is vrij. Behalve in het Achterhoeks, of Liemers
dialect, kan de moedertaal ook
Fries, Drents , Zeeuws , Vlaams,
Duits of Turks zijn. De inzendingen
moeten voor 21 -2- binnen zijn.. Bij
het Staring instituut, postbus 686,
7000 AR Doetinchem.” Gerrie:” Zol
ik dat ok is probearn Gert? Umme
een kort verhaal te schrieven? Ai
biej de besten heurt dan wilt ze dat
in de kranten biej het streekniejs afdrukken. Gert schud de kop en

zuut het neet zo zitten. :”Och , wat
maak iej oew drok. Dat is wark veur
schoolmeisters en juffers. Het is op
14 Febr. Valentijnsdag en daor
maakt ze drokten van. Dat is wear
is wat niejs . En op 21 Febr. Is het
‘De dag van de Moodertaal’ . Ze
doot van alles umme de eigen
streek en gewoonten in de bene te
hollen. De taal, de gewoonten, het
streekeigene. Ze hebt in Reurle ne
stichting plattelands toerisme opgericht. Met subsidie van de Europese Unie en onze Provincie Gelderland. De naam ‘Uutblaozen’. De bedoeling is natuurlijk umme mear
volk hier naor toe te trekken. Graag
volk dat hun euro’s laot rollen .En
dan tegelieke wille wiej ons eigen
streek bewaarn in onze eigen olde
stijl en taal. Dat zal een moeilijk
verhaal blieven. De boern holt er
met op. Enkelen dat wordt SUPER
bedrieven. De boerderiejen wordt
verkocht en de kopers die wilt het
olde echte platteland vaste hollen .
Onze eigen jonge volk dat praot al
gemakkelijker het ‘Algemeen Beschaaft Nederlands’.
Of wie dat no graag wilt of liever
neet. Die ontwikkeling geet gewoon verdan.
De Baron van Bronckhorst.

Arie Ribbers, als streektaalconsulent
verbonden aan het Staringinstituut in
Doetinchem, wil daar graag verandering in brengen en daarom nodigt hij
iedereen die dat leuk vindt uit om een
column met een omvang van 250 tot
300 woorden te schrijven in de moederstaal.
Voor veel mensen in Achterhoek en
Liemers zal dat een Achterhoeks of
Liemers dialect zijn, maar heel goed
mogelijk dat het een andere
(streek)taal is. Fries, Drents, Zeeuws,
Vlaams, Duits, Turks…
Die anderstaligen moeten zich zeker
niet laten weerhouden de pen te pakken of het toetsenbord te beroeren!
Het onderwerp van de column is vrij.

Kunstenares Leonie Zieverink

Zutphen heeft een partnergemeente met Schrewsbury in Engeland.
Regelmatig vinden er middels contactpersonen uitwisselingen plaats
met allerlei maatschappelijke organisaties.

Lijsttrekker Theo Peters, een groot
aantal Statenleden en CDA-ers uit de
regio brachten een bezoek aan scholengemeenschap Marianum, waar aan
het nieuwe onderwijsconcept Slash 21
vorm wordt gegeven. De bezoekers
werden gelnformeerd over dit leersysteem, door leerlingen rondgeleid en
spraken met leerlingen over hoe zij dit
schoolsysteem ervaren. De deelnemers zagen dat er gezocht wordt naar
nieuwe onderwijsconcepten, en hoorden dat de leerling centraal staat. De
zorg voor en rond leerlingen, zeker
een provinciaal onderwerp, werd besproken.

Dat bracht haar op het idee om dit
voor nog veel meer mensen te doen. In
onderling overleg vinden ze dan altijd
iets passends. Dit geeft haar veel voldoening. Tijdens de Prikbeurs (op beide paasdagen 8 en 9 april a.s.) is ze aan
het werk te zien met haar graveerkunst. Inmiddels heeft ze een nieuwe

uitdaging gevonden in het werken
met acrylverf waarmee ze o.a. spontane, spirituele, creatieve uitingen op
het doek weergeeft.
Wilt u dit ook eens proberen, dan kan
dat tijdens de paasdagen op de Prikbeurs in de Cactus Oase. Een leuke activiteit voor jong en oud. Voor een

workshop kunt u contact opnemen
met Leonie, tel: 06 29135458. De expositie van Leonie vindt plaats t/m 31
maart in het voorste gedeelte van de
Cactus Oase. Dit gedeelte is vrij toegankelijk.
Wilt u nog meer werk van Leonie bewonderen dan kan dat in de maanden
februari en maart in Woon- en Zorgcentrum De Meergaarden, Willem
Sluyterstraat 6 te Eibergen. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de Cactus Oase, tel: 0573 451817.

Een selectie van de ingezonden columns verschijnt in alle edities van
Contact, Elna en de Groenlose Gids,
weekbladen die door de Vordense
drukker worden uitgegeven.

Zorg ervoor dat uw column uiterlijk
woensdag 21 februari binnen is bij:
Staringinstituut, postbus 686, 7000
AR Doetinchem.
MAILEN KAN OOK:
info@staringinstituut.nl

is daar op ingesprongen en vindt het
een mooie gelegenheid om elkaar’ s
ervaringen op het gebied van landbouw uit te wisselen. De belangstelling van LTO gaat daarbij met name
uit naar onderwerpen zoals bijvoorbeeld: zuivelcoöperaties, melk- en fokveebedrijf en culturele activiteiten.
Men is thans druk bezig om eind juli
c.q. een reis naar Engeland te organiseren.

CDA start verkiezingscampagne in Achterhoek
Met een werkbezoek aan scholengemeenschap Marianum in Lichtervoorde, een bezoek aan het Kulturhus in Ruurlo en een geanimeerde bijeenkomst s'avonds in
Ruurlo is de CDA begonnen aan
haar verkiezingscampagne voor de
Provinciale verkiezingen op 7
maart .

Leonie was als kind al erg creatief. In 1984 kocht zij een hobbyboor waarmee ze kon graveren. Het glaswerk van haar moeder was een mooi proefobject. Zo vond Leonie haar weg in de graveerkunst. Op de gedenksteen
van haar overleden vader heeft zij, door middel van een gravure, iets heel
persoonlijks meegegeven.

Schrijvers in de streektaal dienen zich
te realiseren dat de inhoud van de column belangrijker is dan dat 'allemaole' met ao of oa wordt geschreven. De
WALD-spelling (te vinden op www.staringinstituut.nl ) geeft twijfelaars wellicht het nodige houvast. De schrijvers
van de drie beste columns worden elk
beloond met een boekenbon van 25
euro, beschikbaar gesteld door Drukkerij Weevers in Vorden.

LTO Bronckhorst naar
Engeland

Vanuit Engeland kwam er een vraag of
er belangstelling is om ook op landbouwgebied actief te zijn. Het LTO
Noord- bestuur afdeling Bronckhorst

CACTUS OASE

Heden, verleden, toekomst, sport. cultuur, politiek: allemaal goed!

In Ruurlo konden de CDA-ers ervaren
wat het beleid van de provincie voor
de Kulturhusen nu in de praktijk betekent. In een Kulturhus worden meerdere voorzieningen gecombineerd onder één dak, waarbij de organisaties
gebruik maken van elkaars faciliteiten
en elkaars kennis. Door aan de Kulturhusen een subsidie ter beschikking te

stellen draagt de provincie bij aan de
leefbaarheid in de klein kernen. De
politici waren onder de indruk van
het mooie gebouw, en de toenemende
vormen van samenwerking tussen de
organisaties.
Op de drukbezochte avondbijeenkomst stond het Investeringsbudget
Landelijk gebied centraal. Dankzij de
inbreng van het LTO, het Recreatieschap en het Meddo's belang, die met
een voorbeeld van bouwen in kleine
kernen kwam, ontstond er tussen de
zaal en de kandidaten een geanimeerde discussie.

De regionale kandidaten Ben Banning, Jan Haijtink, Jos Hoenderboom,
Rik van Lochem, Angela Scholten en
Mark Slinkman vertelden wat hen beweegt in de politiek te gaan en wat zij
daar willen bereiken. De lijsttrekker
Theo Peters stelde dat het CDA een
partij is die gaat voor mensen; Sociaal
en rechtvaardig zijn de kernwoorden
waar het om draait. Sociaal om op te
komen voor mensen die het minder
goed hebben, maar sociaal is ook zorgen dat de economie er goed voor
staat, en dat mensen aan het werk
kunnen.

Het CDA is er klaar voor, het CDA gaat
voor een goede uitslag in het belang
van de mensen die wonen in Gelderland.

BASISSCHOOL VELDHOEK

Oud Papier
Van woensdag 14 tot en met maandag 19 februari kan er weer oud papier in de container worden gedeponeerd die dan bij school staat. De

container voor oud ijzer staat permanent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.
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Dijkman Bouw uitgeroepen
tot de meest Klantgerichte
Bouwer van Nederland!
Reiger Racing Suspension is een internationaal
opererend bedrijf. Wij zijn vooral gespecialiceerd in de ontwikkeling en productie van
schokdempers voor de auto- en motorsport.
Voor de versterking van ons team zijn wij op
zoek naar een:

Ervaren lasser (TIG en CO2)
Wij zijn op zoek naar zelfstandig werkende ervaren lasser, die het
beste uit zichzelf wil halen.
Kwaliteit staat bij ons voorop. Je weet van jezelf dat je kwaliteit levert
en dat je staat voor je werk. Ook als het complexe zaken zijn en de
tijd dringt.
Daar staat tegenover dat je een grote mate van zelfstandigheid en
eigen verantwoordelijkheid krijgt en mag nemen. Jouw kennis en
ervaring zorgen dat de werkzaamheden die gedaan moeten worden,
op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Dat kan door je opleiding op VBO-niveau en door je ervaring, opgedaan in de praktijk.
Interesse? Laat het ons weten en stuur een korte brief of e-mail vertel ons wat meer over jezelf, je opleiding en ervaring. En natuurlijk,
waarom jij het team van Reiger wilt komen versterken.
Je reactie ontvangen we graag voor 19 februari.
Reiger Racing Suspension, t.a.v. mevr. A. Seesing, Molenenk 5a, 7255 AX Hengelo Gld.
Mailen mag ook: seesing@reigersuspension.com

Bouwen aan prefab beton!
HCI Betonindustrie is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van
prefab-betonelementen voor de utiliteitsbouw, woningbouw, weg- en waterbouw
en de agrarische sector. In verband met de ontwikkeling van de markt en de groei
van ons bedrijf, zijn we op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functies van:

Werkvoorbereider m/v

BESTE PRESTERENDE BOUWBEDRIJVEN BEKROOND
Dit jaar heeft de Stichting Klantgericht
Bouwen voor het eerst twee extra prijzen
uitgereikt aan bouwondernemingen die
in 2006 excelleerden in opleveringsprestaties en dienstverlening. Daarmee vervullen zij een voorbeeldfunctie voor de
andere bedrijven die deelnemen aan het
keurmerk Klantgericht Bouwen. Tot beste
Klantgerichte Bouwer voor 2007 werd
Dijkman Bouw uit Warnsveld uitgeroepen in de categorie tot 50 koopwoningen.
Het aantal opleveringsgebreken lag voor
Dijkman Bouw ruim onder de 7 gebreken
per woning. Wat op zich al een hele knappe prestatie is en na 5 werkdagen waren
de meeste problemen opgelost en resteerden nog slechts 0,2 oplevergebreken per
woning.
KOPERS NIEUWBOUWWONINGEN
GEVEN RAPPORTCIJFER DIJKMAN
BOUW
Bouwkundigen van Vereniging Eigen
Huis controleren de kwaliteit van de opgeleverde woning en noteren het aantal
oplevergebreken. Daarnaast geven kopers
een rapportcijfer voor hun ervaringen
met de bouwonderneming in onder meer
de verkoopfase, de bouwfase en de opleveringsfase. Kopers van nieuwbouwwoningen beoordelen de kwaliteit van de
dienstverlening van de Klantgerichte
Bouwers gemiddeld met het rapportcijfer
7. Dijkman Bouw kreeg gemiddeld ruim
een 8 van hun kopers. Het gemiddelde
waarderingscijfer in de branche ligt
slechts rond de 6.
SAMENWERKING TUSSEN BOUWBRANCHE EN CONSUMENTEN-

BRANCHE
Het Keurmerk Klantgericht Bouwen
wordt verstrekt door de in 2003 opgerichte Stichting Klantgericht Bouwen, een gezamenlijk initiatief van Vereniging Eigen
Huis en Bouwend Nederland. Het keurmerk geeft door continu meten zakelijke
opdrachtgevers en kopers inzicht in de
kwaliteit van de bouwondernemingen.
Met de uitkomsten van de metingen kunnen aangesloten bedrijven hun eigen bedrijfsprocessen verbeteren. In 2006 namen 129 bedrijven deel aan het initiatief
Klantgericht Bouwen. Gezamenlijk meldden zij 8.800 koopwoningen aan, wat
neerkomt op bijna 20% van de totale jaarlijkse nieuwbouw in Nederland.
DIJKMAN BOUW
Dijkman Bouw, met vestigingen in Almen Brummen Vorden en Warnsveld, is
vanaf het eerste uur lid van de stichting
en slaagde er ook in om driemaal op rij
keurmerkhouder te worden.
Jan Dijkman ziet wel degelijk de toegevoegde waarde van het keurmerk Klantgericht Bouwen. Onder andere het objectief kunnen meten van de mening van de
klant en daarmee gepaard gaande monitoring van de eigen organisatie spelen
daarbij een belangrijke rol. Dijkman
Bouw is als een van de weinigen uit deze
regio keurmerkhouder.
De dag na de prijsuitreiking heeft directeur Jan Dijkman al zijn personeel bijeen
geroepen en hen onthaald met gebak en
champagne om hen zo te bedanken voor
hun onmiskenbare bijdrage in het behalen van deze prijs. Na een motiverende
speech van Jan Dijkman eindigde hij met
de woorden "De klanten verwachten nu
heel wat van ons….. maak het waar".

Uw werkzaamheden bestaan uit het uitwerken en
begeleiden van projecten vanaf opdracht tot
levering, zoals:
- het vertalen van bouwkundige tekeningen en
bestekken naar productietekeningen
- het maken van voorbereidingsschema’s en
productieplanningen
- het begeleiden van en overleggen met opdrachtgevers, constructeurs en toeleveranciers
- het bewaken van kwaliteit, levertijd en kosten

De geschikte kandidaat:
- heeft affiniteit met het bouwproces
- is kosten- en kwaliteitsbewust
- kan goed organiseren en planmatig
handelen
- is flexibel en initiatiefrijk
- heeft een bouwkundige opleiding op
MBO of HBO niveau

Tekenaar m/v
Uw werkzaamheden bestaan uit:
- het uitwerken en tekenen van prefab
betonelementen vanaf bestek- of werktekeningen
- het interpreteren en analyseren van tekeningen
- het maken van detailtekeningen m.b.v. autocad

De geschikte kandidaat:
- heeft een bouwkundige opleiding op
MBO of HBO niveau
- heeft ervaring met autocad 2D
- kan goed in teamverband werken
(in nauwe samenwerking met de
werkvoorbereider)

Een combinatie van beide functies is mogelijk

We bieden u een prettige collegiale werksfeer en een bij de functie
passend salaris.
Heeft u interesse en wilt u eerst meer weten over één van deze vacatures, neem dan contact op met de heer P. van Mourik, telefoon 0575
468181.
Uw schriftelijke sollicitatie met bijbehorend CV kunt u binnen 14 dagen
na verschijning van deze advertentie sturen naar:
HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer P. van Mourik, Postbus 98, 7255 ZH
Hengelo Gld.
E-mail: p.vanmourik@hcibeton.nl
HCI Betonindustrie B.V.
Kruisbergseweg 13, Postbus 98, 7255 ZH Hengelo (Gld)
Telefoon (0575) 46 81 81 Fax (0575) 46 11 74, www.hcibeton.nl

73794_1

Op 5 februari 2007 ontvangen 71 bouwondernemingen in Baarn het Keurmerk
Klantgericht Bouwen uit handen van Neprom voorzitter Dietmar Werner. Deze
keurmerkbedrijven leveren hun nieuwbouwhuizen beter af dan de doorsnee
Nederlandse bouwonderneming. Bij de oplevering van een nieuwbouwwoning
door een Klantgerichte Bouwer worden gemiddeld 15 gebreken geconstateerd
tegenover 23 gebreken in de hele bouwsector.
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Twaalf nieuwe heiligen in
beeldenmuseum

Alzheimer Café
Iedereen die betrokken is bij dementie wordt verzocht 21 februari
aanstaande naar het Alzheimer Café in "de Born", Oude Bornhof 55-57
te Zutphen te komen. Het thema
deze avond is: Dementie; het belang van diagnose, geheugenpoli,
medicatie etc.
Geheugenstoornissen komen vaak
voor. Ongeveer 10% van de mensen boven de 65 jaar heeft last geheugenproblemen, maar het kan ook op jongere
leeftijd voorkomen. Een geheugenstoornis kan veel invloed hebben op
het dagelijks functioneren en in contacten met anderen. Sommige mensen hebben klachten van hun geheugen zonder dat er sprake is van dementie. Anderen hebben juist als gevolg van dementie geheugenproblemen. Vaak is er weerstand tegen een
onderzoek. Dit is begrijpelijk, want

vrijwel iedereen die last heeft van geheugenproblemen heeft hiervan besef
en maakt zich zorgen. Het is van groot
belang dat de juiste diagnose gesteld
wordt. De diagnose vormt de basis
voor verdere behandeling en begeleiding. Ook voor het inzetten van zorg is
het belangrijk dat de juiste indicatie is
gesteld wordt. Over het stellen van de
diagnose dementie en de mogelijkheden van behandeling en begeleiding
wordt in het Alzheimer Café gesproken met dhr. Machielsen, werkzaam
als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij de afdeling ouderen RIAGG IJsselland. Na de pauze is er volop gelegenheid tot het stellen van vragen, uitwisselen van ervaringen en discussie.
U bent van harte welkom vanaf 19.00
uur, om 19.30 uur begint het programma. Toegang is vrij. Voor meer informatie: 06 46540141.

Eijgenhuijsen versterkt
positie

Alle twaalf apostelen staan geschaard rond het grote houten beeld van Maria vóór in de Antoniuskerk op de Kranenburg. Een deel van
hen is zichtbaar.
Deze zomer bezocht een bezoeker uit Tilburg het Museum voor Heiligenbeelden op de Kranenburg. Hij was onder de indruk van de collectie en
vertelde een gastvrouw dat in zijn woonplaats in een fietsenschuur al zo'n
dertig jaar lang de levensgrote beelden staan van de twaalf apostelen. Afkomstig uit de Sint Christoffelkerk die rond 1976 is gesloopt.
Natuurlijk nam het actieve bestuur
van het museum na deze tip contact
op met het Tilburgse parochiebestuur.
Dat was best bereid de beelden van de
twaalf apostelen in bruikleen te geven, maar het bisdom maakte bezwaar. De beelden moesten in het bisdom blijven. Er werd een uitvoerige informatie gezonden aan de bisschop
van den Bosch over het waardevolle
werk dat door de vrijwilligers van het
Museum voor Heiligenbeelden wordt
gedaan voor het instandhouden van
het kerkelijk erfgoed van de heiligenbeelden. Met succes, want er werd alsnog toestemming verleend om de
beelden in bruikleen af te staan. Daarom togen zaterdag j.l. 's morgens om
half acht zes sterke mannen naar Tilburg met een door Donselaar Transport in Steenderen gratis beschikbaar

gestelde vrachtwagen. Daar werden ze
op hartelijke wijze en met koffie en
worstbroodjes ontvangen door het parochiebestuur. Na ruim een uur hard
werken waren de beelden ingeladen
en stevig vastgebonden aan de binnenkant van de auto. Heel voorzichtig rijdend werd de lange terugtocht aanvaard en kwam de kostbare lading aan
bij de Antoniuskerk. Daar kreeg het
heiligengezelschp een plaats rond het
grote Mariabeeld vóór in de kerk. Als
op Tweede Paasdag het museum weer
wordt geopend kunnen bezoekers
kennismaken met deze unieke aanwinst. De beelden zijn stuk voor stuk
en met de hand gestoken uit tufsteen
door twee kunstenaars, de beeldhouwers M. van Bokhoven en Jonkers uit
's-Hertogenbosch. Waarschijnlijk zijn
ze gemaakt rond de jaren twintig van

de vorige eeuw. Elk beeld weegt ongeveer 300 kilo en elke apostel heeft een
duidelijk herkenbaar attribuut, een
voorwerp dat typerend is voor die
apostel. De beelden zien er nog voortreffelijk uit na hun 30-jarige verbanning naar een onverwarmde fietsenschuur maar hebben wel een bescheiden restauratie nodig. Een deskundige
die direct na plaatsing de beelden kritisch heeft bekeken noemde de beeldengroep 'een weergaloos mooie collectie'. Het bestuur van de Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranenburg' is dan ook bijzonder blij met deze twaalf beelden en dankbaar dat de
groep vrijwilligers er een vrije zaterdag voor heeft opgeofferd om de collectie op te halen. En die dank geldt uiteraard ook het parochiebestuur van
de kerk in Tilburg en de bisschop van
den Bosch die door hun medewerking
onderstrepen dat er in het museum in
Kranenburg goed en zinvol wordt gewerkt aan de verdere opbouw van een
waardevolle collectie.

Eijgenhuijsen bv precisievervoer
heeft door de overname van Internationaal Transport C.M.Heijmans
in ’s-Hertogenbosch zijn positie op
de Nederlandse markt versterkt.
Zij is hierdoor beter in staat de goederenstroom High-Tech apparatuur in Nederland te distribueren.
Jan Woudsma (directeur Operations)
"Eijgenhuijsen is in de logistieke wereld inmiddels synoniem aan value
added services. Voor vele toonaangevende High-tech en medische equipment bedrijven vormen wij een onmisbare schakel in hun supply chain.
Wij zijn dé specialist op het gebied van
werkplekleveringen van hoog gevoelige apparatuur, zoals copiers, printers,
grafische-, medische- en telecommunicatie apparatuur alsmede fitness
toestellen.
Naast het programma dat door Transport C.M. Heijmans in de markt gezet
werd, zien wij door de overname, vele
mogelijkheden ons netwerk beter in
te richten. Tijd kritische uitleveringen
van ons apparaten vervoer zijn de afgelopen jaren, door het dichtslibben van
de Nederlandse snelwegen, onder
druk komen te staan. Tevens staan
Midden en Zuid Nederland aan de
vooravond van aanzienlijke vertragingen rond de bouwactiviteiten van de
A2. Met deze nieuwe uitbreiding kunnen wij vanuit onze vestigingen in
Ruurlo, Drachten, Hoofddorp en nu

ook ’s-Hertogenbosch nauwkeuriger
ons netwerk inzetten." Willem Eijgenhuijsen (Algemeen directeur) "Een
hechte samenwerking met onze partner “Patrans” in het Belgische Vilvoorde garandeert tevens een hoge niveau
van onze specifieke logistieke service
voor de gehele Benelux.
Dagelijkse pendels met ge-pre-installeerde apparaten tussen onze hoofdvestiging in Ruurlo en de diverse hub’s
in Nederland alsmede Vilvoorde maken het mogelijk dat de eindgebruiker
op gewenste tijd hun apparaten kunnen verwachten.
In de totale Benelux hebben wij op dit
moment 45 speciaal geoutilleerde apparaten vrachtwagens en een 7 tal
technical couriers rondrijden. De overname van Transport C.M.Heijmans
heeft geen negatieve invloed op de
werkgelegenheid, wij verwachten
zelfs voor de directe toekomst een verdere groei van het aantal medewerkers.

Onze jaarlijkse investeringen zijn niet
alleen geconcentreerd op transportmiddelen. Een aantal jaren ontvangen
onze medewerkers naast technische,
ook trainingen in sociale vaardigheden en vreemde talen.

Het is met name deze kennis, inzet en
passie van onze medewerkers die een
belangrijke succes factor van ons bedrijf is."

Uitvaartondernemer bij geboorte
Met de aanbieding van een meter lange krentewegge aan Johny Addink en
Wendy Addink-Zieverink wordt de geboorte van hun zoon Willem Johan
Frans met de roepnaam Mees hartelijk verwelkomd. Op de oude gebruikelijke traditie wordt de krentewegge gedragen naar het woonadres aan
de Geesinkweg 10a te Warnsveld door alle dragers van de in deze regio bekende uitvaartonderneming Eppink&Ruiterkamp, aangeboden aan het
kersverse ouderpaar.

Het gehele team van de firma Eppink&Ruiterkamp zijn erg verheugd
dat er eindelijk ook eens een blijde gebeurtenis is waarbij al hun mensen ingezet kunnen worden. Johny Addink
die naaste zijn dagelijkse werk, zich
verdienstelijk maakt als drager bij uitvaarten van de firma Eppink&Ruiterkamp. "Johny staat altijd voor ons
klaar, dan staan ook wij nu voor de
kleine Mees klaar", aldus Anton Ruiterkamp. Of de jongste telg evenals
zijn vader ook de kant van drager op
gaat zal de tijd leren? De groeiende
uitvaartondernemer is regionaal bekend geworden door de persoonlijke
zorg en aandacht die zij trachten te bereiken bij de toch al zo trieste omstandigheden waarin zij leiding moeten
geven om toch ook nauwelijks zichtbaar te zijn bij de uitvaarten, en toch
alles tot in de puntjes verzorgen. Dat is
het uitgangspunt van Eppink & Ruiterkamp om bij elke familie de uitvaart te regelen, naar de wens van iedere familie. "De dag zelf is voor de na-

bestaanden, wij zijn dan zo onopvallend mogelijk aanwezig, want je bent
toch een buitenstaander. Als iedereen
zijn taak kent, dan hoef je als uitvaartverzorger nauwelijks zichtbaar te
zijn". Zo zijn wij als kleine zelfstandige
ondernemer die zelf altijd 24 uur per
dag ook persoonlijk bereikbaar zijn.
Het voordeel van de kleine uitvaartonderneming is, dat je als familie altijd
contact hebt met dezelfde persoon en
het gebeurt dus niet dat je bij een gesprek en uitvaart verschillende personen ziet. Wij komen ook bij familie's
die bij een grote verzekeraar zijn verzekerd, en toch kiezen voor de kleinere onderneming, met de persoonlijke
zorg en aandacht, ondanks dat misschien niet alles uitgekeerd zal worden. Maar de familie moet er later een
goed en persoonlijk gevoel bij hebben.
Zo kunnen we ook meer tijd en aandacht aan de familie besteden. Zoals je
bij een eerste gesprek rustig luistert
naar wat de nabestaanden graag willen. Ook stellen wij dan de mogelijkhe-

Een meter lange krentewegge wordt aangeboden door Anton Ruiterkamp aan het kersverse ouderpaar te Warnsveld.
den voor waarmee ze zelf, of e.v.t. de
buren kunnen helpen. Want natuurlijk hebben hier in de achterhoek de

noabers nog een belangrijke taak bij
rouw en trouw. Vandaag brengen wij
samen de gelukwensen met de ge-

boorte en voor een goede gezondheid
en toekomst voor het jonge gezin Addink.
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Duo Double is er klaar voor!
Na jaren in diverse bands te hebben gespeeld kwamen Clementine & Bernard elkaar bij de bekende
Achterhoekse band Sound Selection tegen. Ze zijn
daar vele jaren collega's van elkaar geweest.
Dit beviel ze beiden zo
goed dat het niet kon uitblijven dat dit een vervolg

zou krijgen. En Duo Double wordt een feit! Duo
Double bestaat uit; Cle-

mentine; zang; Bernard:
toetsen, accordeon, zang
en zo nu dan de bas. Ook
is er een mogelijkheid om
Duo Double te boeken in
de XL uitvoering. Naar
wens kan er een gitarist,
drummer en zelfs saxofonist/trompettist worden
toegevoegd. Wilt u van uw
feest echt iets speciaals
maken, dan heeft Duo
Double in de XXL uitvoering een spetterende disco
act waarbij Clementine samen met haar discovriendin de jaren '70 weer even
helemaal laten herleven.
Disco in haar puurste
vorm! Een allround muziekkeuze is een vanzelfsprekendheid bij Duo
Double; van Engelse wals
tot onvervalste rock, van

Hobbybeurs
Steenderen
Nederlandstalig tot danceclassics, van tango tot
house; geef uw voorkeur
op en het komt altijd
goed. Om u kennis te laten
maken met Duo Double
verzorgen Clementine &
Bernard op zaterdag 10
maart vanaf 20.00u een
culinaire en muzikale
avond in Pepe Grillrestaurant in Baak. Om teleurstellingen te verkomen is
tijdig reserveren een
must!
U kunt Duo DOUBLE bereiken door Clementine &
Bernard een mail te sturen. Dat kan naar
info@duodouble.nl
of
naar boekingen@duodouble.nl of door te bellen
met 06-106 10 348 (na
18.00u).

Op zaterdag 3 en zondag 4
maart 2007 wordt in Zaal
De Seven Steenen, J.F. Oltmansstraat 6 in Steenderen een hobbybeurs gehouden. Beiden dagen is de
beurs geopend van 11.00
tot 17.00 uur. Informatie
bij Jeannine Groothedde,
telefoon (0575) 452996.

Mobiele Airco Ser vice

Freelance APK-keurmeester

Rob Kleverwal
Mobiel: 06 - 18 84 19 49
Fax: 0544 - 37 07 31

E-mail: info@r-coser vice.nl
Internet: www.r-coser vice.nl

WE ZIJN MET
KRACHT OP ZOEK
Pasman Motoren & Aggregaten (30 medewerkers) is gespecialiseerd in service en onderhoud aan
verbrandingsmotoren. Dat doen onze medewerkers op locatie in binnen- en buitenland. Maar ook in
onze hoofdvestiging in Baak en op ons servicepunt voor de beroepsscheepvaart in Nijmegen. Daarnaast
verkopen we nieuwe en gebruikte motoren en bouwen we generator- en pompsets. Onze opdrachtgevers
komen uit de scheepvaart, land- en tuinbouw, industrie en overheid.

REVISIE-/SERVICEMONTEUR
Heb je

Ben je

• Een technische opleiding en enige
elektrotechnische kennis?
• Aantoonbare ervaring in de motorenbranche en
een klant- en servicegerichte instelling?

• Bereid tot bijscholing en enthousiast over alles
wat met motoren te maken heeft?
• Geen ‘negen tot vijf’ type?
Dan hebben we een leuke baan voor je.

Kun je
• Alle service- en onderhoudswerkzaamheden
uitvoeren aan diesel- en gasmotoren?
• Zelfstandig maar ook in een team werken?

Wij zijn op zoek naar een

spontane, vlotte medewerkster

ELEKTROTECHNICUS

die ons team wil versterken.

Heb je

Kun je daarnaast

• Schakel- en bedieningskasten bouwen/
installeren/aanpassen?
• Elektrische storingen in installaties opsporen en
verhelpen?

• Motoren en generatoren bedraden?
• Klantgerichte besturingen ontwikkelen/bouwen?

Dan kunnen we jou goed gebruiken.

• De eigenschappen/kwaliteiten voor de functie
van revisie-/servicemonteur?

Het betreft vooral café-werkzaamheden en
het bedienen bij feestjes. De werktijden zijn
‘s avonds en in de weekeinden.
Ervaring in de horeca is gewenst.
Wij bieden een o-urencontract.

CONSTRUCTIEMEDEWERKER/
MACHINEBANKWERKER

Ben jij de persoon die wij zoeken?
Schrijf dan naar:
Eetcafé De Veldhoek, Varsselseweg 55,
7255 NR Hengelo Gld. Tel. 0573 - 46 10 01.

Heb je

Ben je

• Een technische opleiding of heb je van nature
‘twee rechterhanden’?

• Enthousiast over alles wat met motoren te
maken heeft?
• Op zoek naar een leuke baan met leuke
collega’s?

Kun je

KENNERS
VAN
KRACHT

Uw tuin is
een vakman waard

Al meer dan 25 jaar
Uw Partner in het Groen
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19
Bereikbaar vanaf rotonde Banninkstraat (garage Wassink)

Dan zien we jouw sollicitatiebrief graag
tegemoet!

CALCULATOR/PROJECTBEGELEIDER
Heb je

Ben je

• HTS werk- en denkniveau en ervaring in de
motorenbranche (diesel, aardgas)?

• Commercieel ingesteld?
• Geïnteresseerd in technische ontwikkelingen
op het gebied van motoren, pomp- en
generatorsets?
• Goed in het voorbereiden en begeleiden van
projecten, het maken van calculaties,
offertes et cetera?

Kun je
• Goed uit de voeten met de Duitse en Engelse
taal?
• Zelfstandig maar ook in een team werken?
• Meedenken met de opdrachtgever en zijn
vragen/problemen omzetten in technische
oplossingen?

Wij helpen U verder met:

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

• Onder andere lassen, draaien, frezen, vlakken
en boren?
• Alle andere constructiewerkzaamheden
uitvoeren, zoals motoren op frames bouwen?

Dan zijn we ook naar jou op zoek.

Solliciteren

Zutphen Emmerikseweg 77a
7223 DA Baak
Telefoon (0575) 44 11 50
Handelsweg 17
6541 CT Nijmegen
Telefoon (024) 388 60 63

www.pasman.com

Belangstelling voor één van de vier vacatures? Bel voor meer informatie naar (0575) 44 11 50.
Of kijk op www.pasman.com.
Stuur je brief met cv naar: Pasman Motoren & Aggregaten, t.a.v. André Grievink,
Zutphen Emmerikseweg 77a, 7223 DA Baak. Of mail naar andre@pasman.com.

PASMAN
MOTOREN & AGGREGATEN

Rimetaal viert 12,5 jarig jubileum
Donderdag 15 februari is het precies 12,5 jaar geleden dat Rimetaal B.V. te
Vorden werd opgericht. "Het is een goed teken, dat productiebedrijven
nog steeds in Nederland kunnen bestaan en zelfs groeien" aldus Marcel
Fortuin van Rimetaal. "En dat we dit jubileum kunnen vieren met zoveel
trouwe en enthousiaste medewerkers geeft het een extra dimensie."

Vandaar ook dat het jubileum o.a. gevierd wordt met een mountainbiketocht voor de inmiddels ruim 65 medewerkers door het Grote Veld. Voor
Marcel Fortuin is de verbondenheid
met de gemeente erg belangrijk. "De
meeste medewerkers komen uit de gemeente Bronckhorst. En dan is het
goed dat we eens een onverwacht
stukje Vorden gaan verkennen." Rimetaal is in 1994 opgericht door Arnold
Wolbrink, een zeer innovatieve techneut met veel goede ideeën. Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid.
"Ik weet nog goed dat we begonnen
met een man of 5 in een beperkt gedeelte van de productiehallen" aldus
Arnold Wolbrink. Maar met de succesvolle ontwikkeling van een nieuw type aggregaatomkastingen voor o.a.
Bredenoord alsmede de ontwikkeling
van ondergrondse afvalinzamelsystemen groeide het bedrijf sterk. Sinds
2005 heeft Marcel Fortuin de directie
versterkt zodat Arnold Wolbrink zich
nog meer kan richten op ontwikkeling en innovatie. En dat heeft geleid
tot een explosieve groei de afgelopen 2
jaren. Het bedrijf is nu bezig met de
concretisering van nieuwbouwplannen. "We barsten letterlijk uit onze
voegen'.beschrijft Wolbrink de situatie.
SCHOLEN
Natuurlijk leidt deze groei ook tot een

constante vraag naar medewerkers.
Omdat de afgelopen jaren veel
gelnvesteerd is in lasersnijmachines
en robots ontstaat de behoefte naar
mensen die deze machines kunnen
bedienen. Daartoe heeft Rimetaal onder andere de samenwerking gezocht
met de kennisinstituten in de omgeving. Zo zijn de eerste leerlingen van
de Anton Tijdinkschool en het Graafschapcollege inmiddels bij Rimetaal
begonnen. Maar ook van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en het Saxion in Enschede zijn er enkele stagiaires bezig met opdrachten van uiteenlopende strekking. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een nieuw design voor een afvalzuil maar zijn ook
werktuigbouwkundigen bezig met
nieuwe systeemontwikkelingen. Er
zijn dit jaar zelfs ook studenten bezig
de productieprocessen waar mogelijk
te optimaliseren.
SAMENWERKING MET DE
GEMEENTE
Rimetaal is erg te spreken over de samenwerking met de nieuwe gemeente Bronckhorst. "Je kunt merken dat
de gemeente het klantgerichte denken erg serieus neemt" meent Marcel
Fortuin. Hij merkt dit ook als voorzitter van het IKB. "De industrie is nog altijd een behoorlijke werkgever in de
gemeente en het is belangrijk dat we
samen overleggen waar we elkaar

Links Arnold Wolbrink, rechts Marcel Fortuin tussen de zuiltjes voor Doetinchem.
kunnen ondersteunen". En dat is belangrijk om de strijd met de lage lonen landen niet te verliezen. Made in
Holland heeft nog steeds toekomst.
Een wens hebben Wolbrink en Fortuin

nog wel: "Het zou natuurlijk mooi
zijn, als we onze ondergrondse afvalcontainers ook in de gemeente
Bronckhorst zouden kunnen plaatsen.
Niet alleen om de toenemende stroom

buitenlandse klanten te kunnen laten
zien hoe de containers functioneren,
maar vooral omdat ze mooi in het
straatbeeld van Bronckhorst passen."

onbekende foto's gezocht

Boek Cuypers op de Kranenburg
Over twee maanden is het zover: Kranenburg opent het nationale Cuypersjaar 2007. De vorig jaar aangekondigde tentoonstelling over architect
Pierre Cuypers in het Museum voor Heiligenbeelden gaat open in het
Paasweekeinde. Er worden duizenden bezoekers meer verwacht dan in
eerdere jaren, onder meer doordat we 'meeliften' met de aandacht die de
landelijke pers aan Cuypers gaat besteden. Het is de bedoeling dat de
groei van het bezoekersaantal structureel is en dat het beeldenmuseum
een belangrijke publiekstrekker zal blijven binnen de gemeente Bronckhorst.
Cuypers, die afkomstig is uit Roermond, ontwierp de kerk van Kranenburg in 1855 en het is hiermee de oudste nog bestaande kerk van zijn hand.
Tijdens de bouw verhuisde hij naar
Amsterdam, waar hij onder meer het
Centraal Station en het Rijksmuseum
realiseerde, naast vele tientallen kerken in binnen- en buitenland. Heel bijzonder is dat Cuypers in Kranenburg
nog verschillende andere bouwwerken ontwierp, waaronder in ieder geval het koetshuis van Wientjesvoort,
het processiekapelletje tegenover de
Banenkamp, de kapel op de R.K. begraafplaats, de school met meesterswoning en de pastorie. Alles in opdracht van leden van de familie Van
Dorth. Pierre Cuypers was letterlijk de
man die Kranenburg op de toenmalige kaart heeft gezet. (Misschien zijn
ook boerderij Groot Hellinger (Ruurloseweg 107) en het voormalige Schoenaker van zijn hand). Er wordt momenteel hard gewerkt aan de laatste
voorbereidingen, waaronder de inrichting van de expositie en de afronding van een boekje. Heel wat vrijwilligers doen hun best om iets bijzon-

ders van de tentoonstelling te maken
en zo Kranenburg nu ook op de nationale toeristische kaart te positioneren.
Verder speelt Kranenburg een rol in
'De Cuyperscode', een Artificial Reality
Game (ARG). Dit is een computerspel
voor jong en oud rond Pierre Cuypers,
waarover u meer te weten kunt komen via www.res-nova.nl.
LAATSTE OPROEP: (FOTO)MATERIAAL GEZOCHT
Er is inmiddels veel materiaal verzameld, maar het is nog niet te laat voor
mensen die zaken die geëxposeerd of
gefotografeerd zouden kunnen worden ter beschikking willen stellen. Zo
wordt gehoopt op interieurfoto's van
alle genoemde gebouwen, op meubelen, op beelden of andere voorwerpen
uit de kerk, enz. Verder is in het boekje dat bij de tentoonstelling verschijnt,
naast 30 pagina's tekst, plaats voor ongeveer 30 foto's. Hoe meer onbekende
goede oude afbeeldingen het werkje
en/of de expositie bevat, hoe interessanter het natuurlijk is. Ook hiervoor
geldt: heeft u of weet u iets dat belangrijk kan zijn: aarzel dan niet contact

op te nemen en uw naam wordt met
ere vermeld. De sluitingsdatum is 28
februari! Nog steeds zijn er onbekende
feiten en ontbreken er oude foto's. Zo
wordt er nog gezocht naar oude opnamen van het processiehuisje en ook
heeft niemand met zekerheid kunnen
vertellen wat zich vroeger in het huisje bevond. Vermoedelijk een Mariabeeld, maar waar is het gebleven? Ook
historische foto's of ansichten waarop
de grafkapel, de boerderij Groot Hellinger en zelfs het koetshuis van Wientjesvoort voorkomen, ontbreken. Wie
kan de organisatie er nog aan helpen,
want er moeten toch albums of schoenendozen bestaan met familiekiekjes
waarop die gebouwen zijn afgebeeld al is het maar in de verte of gedeeltelijk. Anders zegt u straks: zo'n foto had
ik wel gehad of dat had ik wel geweten. Kijkt u a.u.b. met spoed de boeken
en de dozen nog eens na en bel of mail
naar Bart Hartelman, voorzitter (0575
552055; hartel@worldonline.nl), Marthe Dozy, secretaris (0575 559246) of
Harry Mombarg, penningmeester
(0575 556709). Intussen is de begroting nog niet sluitend en rekent de organisatie op steun vanuit de leiding
van enige bedrijven die niet hebben
gereageerd op het verzoek om sponsoring.
Mochten verzoek en herinnering u
zijn ontgaan, heeft u zich bedacht of
bent u niet benaderd en wilt u toch
gaarne een bijdrage leveren, neemt u
dan s.v.p. contact op met een van de
hierboven genoemde personen.

Op een dag in september 2006 trok de St.-Antoniuskerk van Kranenburg tientallen gasten
met oldtimers en klassiekers. In 2007 zullen er dagen met honderden bezoekers zijn.

Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, Bezoekadres: Markt 11, T (026) 359 90 00,
post@gelderland.nl, kijk ook eens op www.gelderland.nl
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Wat valt er te kiezen op 7 maart?
Aan de Provinciale Statenverkiezingen
van 7 maart doen in Gelderland veertien

Verkiezingen

partijen mee. Elke stem telt mee bij de
verdeling van de 53 beschikbare zetels

Provinciale Staten van
Gelderland

in de Provinciale Staten, het algemene
bestuur van de provincie. Vergelijkbaar
met een gemeenteraad van een stad of
dorp. Indirect bepalen de kiezers ook de
samenstelling van de Eerste Kamer in
Den Haag, want die wordt in mei door de
nieuwe Statenleden gekozen. Wij vroegen de deelnemende partijen naar hun
speerpunten. Waarin onderscheiden zij
zich van elkaar? Kortom, wat valt er te
kiezen?
Aftrap verkiezingscampagne in het provinciehuis in Arnhem

Het CDA laat bij monde van lijsttrekker

Prijsvraag
Nieuwe vraag: Hoeveel partijen doen er

Theo Peters weten geen gouden bergen

omgaan met dieren. Maar volgens lijst-

ken een gedoogstatus voor bewoning

te beloven, maar te gaan voor een soci-

trekker Constant Kusters ligt de nadruk

krijgen en dat schone energie goedkoper

aal, leefbaar en bereikbaar Gelderland.

op een immigratie- en asielzoekers-

wordt gemaakt.

Het CDA wil het beleid van de afgelopen

stop. Daarnaast is ondersteuning van

Ook GroenLinks wil stevig investeren

vier jaar voortzetten met de nadruk op

mensen met een bijstandsuitkering en

in duurzame energie en energiebespa-

de leefbaarheid op het platteland en ook

jongeren zonder baan belangrijk voor

ring. Geen nieuwe snelwegen, maar

in de (middel)grote steden.

de NVU.

snelle ﬁetspaden en een beter openbaar

Lijsttrekster Annelies van der Kolk van

Anton Reebergen van de Lijst Fortuyn

vervoer moeten de eﬀecten van de kli-

de ChristenUnie is voor een sociaal

laat weten dat zijn partij de verhuf-

maatverandering terugdringen. Lijst-

Gelderland, maar dan wel christelijk.

tering van de maatschappij tegen

trekker Jan Wijnia geeft ruim baan aan

De nadruk bij haar partij ligt op de

wil gaan en de doorstroming van het

natuurontwikkeling in de uiterwaarden

Gelderlanders die het moeilijk heb-

regionale verkeer wil bevorderen. Hoge

en op de Veluwe.

ben. Daarnaast is er veel aandacht voor

windmolens in het Gelderse landschap

milieu en natuur. Betaalbare woningen

zijn taboe en het aantal subsidies moet

Openbaar vervoer

voor starters, gehandicapten en ouderen

verminderd worden. Het bestuur moet

D66 is een voorstander van referenda.

en een goed openbaar vervoer. Politieke

dichter bij de burger komen te staan.

Bovendien wil deze partij een verla-

broer de Staatkundig Gereformeerde Par- Dit laatste is ook een speerpunt van Gel-

ging van de provinciale belastingen

tij (SGP) is voorstander van woningbouw

derland Lokaal, volgens eigen zeggen

en zendtijd voor politieke partijen bij

voor starters en ouderen. De partij hecht

de enige echte onafhankelijke provin-

Omroep Gelderland. Voorman Martijn

vooral aan de zondagsrust en het gezin.

ciale partij. ‘Wij doen niet aan Haagse

Leisink wil minder regelgeving voor het

Daarnaast staan volgens voorman Nelis

spelletjes’, aldus lijsttrekker Harald van

kleinbedrijf en investering in de aanleg

Zondag extra steun voor agrarische be-

Roekel. Gelderland Lokaal is voor een

van glasvezel. D66 gaat voor minder ver-

drijven, palliatieve zorg en economische

gekozen Commissaris van de Koningin

plaatsing in plaats van meer asfalt en

activiteiten in het Rivierengebied op de

en wil referenda over belangrijke beslui-

wil meer goederenvervoer over water.

agenda.

ten. De partij pleit voor een versterking

De VVD is ook voor minder regelgeving.

van de streekidentiteit en is wars van

Lijsttrekker Jan Markink wil alle goede

mee aan de verkiezingen op 7 maart?
Stuur je antwoord voor 21 februari 2007

Eerste Kamer

verplichte gemeentelijke herindelin-

provinciale plannen die er liggen, gaan

naar de provincie Gelderland, t.a.v.

De nieuwkomers hameren op nieuwe

gen. Eén voor de Vrijheid van lijsttrek-

uitvoeren. ‘Dus geen nieuwe plannen

mevrouw Liny Rijksen,

aambeelden. De Partij voor de Dieren

ker Olof Wullink werpt zich eveneens

maken. Op het gebied van de aanleg

Antwoordnummer 411, 6800 WC Arnhem.

wil een goede controle op de jacht

op voor de Gelderse identiteit. De partij

van rondwegen en een betere infra-

Een postzegel is niet nodig. Onder de goede

en de vergunningverlening aan (bio-

wenst een kleinere en minder betutte-

structuur en ook in de preventie bij

inzenders verloten we twee kaartjes voor

industrie)bedrijven. En de partij ziet ook lende overheid en een duurzame, sterke

het Dolﬁnarium in Harderwijk.

het belang van de indirecte verkiezing

economie. Zij ziet een grotere rol voor

klaar liggen.’ De VVD wil ook meer oude

van de Eerste Kamerleden door de nieu-

maatschappelijke organisaties wegge-

bedrijventerreinen opknappen en de

In januari was de vraag hoeveel geld de

we leden van Provinciale Staten. ‘Met

legd.

werkgelegenheid op peil houden.

provincie Gelderland heeft besteed aan het

een dieronvriendelijke meerderheid in

beleid voor de grote Gelderse steden.

de Eerste Kamer is het moeilijk Neder-

Ophefﬁng Provinciale Staten?

economische stimulans te geven in

Het juiste antwoord: ruim 150 miljoen euro.

land echt diervriendelijker te maken’,

Een aparte eend in de bijt is de Groep

combinatie met de leefbaarheid in

De winnaar van de boekenbon is Annema-

aldus lijsttrekker Luuk van der Veer.

Hop die opheﬃng wil van Provinciale

kleine kernen. Lijsttrekster Corina van

rie van Dort uit Andelst. Namens de

Ook de Nederlandse VolksUnie vindt dat

Staten. Hierin is zij uniek. Lijsttrekker

der Valk gaat zich vooral inzetten voor

redactie hartelijk gefeliciteerd met de bon!

we in Gelderland verstandiger moeten

Jan Hop wil dat overvolle recreatiepar-

betaalbare (huur)woningen en expe-

jeugdzorg hebben wij de draaiboeken al

De PvdA is ervoor de detailhandel een

ACTUEEL

rimenten met gratis openbaar vervoer

en wijken. Ouderen en gehandicapten

internet te vinden is. Wie meer infor-

voor speciﬁeke groepen. Op het plat-

kunnen gratis reizen. Armoede moet

matie wil, kan de provinciale website

teland moet openbaar vervoer beschik-

worden aangepakt en voedselbanken

bezoeken waar alle verkiezingsprogram-

baar blijven en de (grote) steden moeten

moeten verdwijnen. Lijsttrekster Agnes

ma’s te downloaden zijn.

steun van de provincie krijgen bij het

Lewe zet ook in op betaalbare woningen

ontwikkelen van hun eigen agenda’s.

en wil investeren in buurten, dorpen,

Meer informatie

De SP is ook pleitbezorger voor het

wijken en niet in peperdure prestige-

www.gelderland.nl/provinciale staten/statenver-

openbaar vervoer, maar dan in heel Gel-

projecten. Alle partijen doen mee aan

kiezingen

nr aanduiding

derland. De bus komt terug in dorpen

de stemwijzer die vanaf half februari op

Of www.stemwijzer.nl (vanaf half februari)

1

Christen Democratisch Appèl (CDA)

2

Partij van de Arbeid (PvdA)

3

VVD

4

GROENLINKS

5

SP (Socialistische Partij)

6

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Openbare kennisgeving

Bekendmaking deelnemende partijen ten
behoeve van verkiezingen leden Provinciale Staten van gelderland op 7 maart 2007:

ACTUEEL

‘Natura 2000 biedt kansen’
Jan Overeem zit met zijn 75 koeien mid-

gelrichtlijn- en habitatgebieden vallen

7

ChristenUnie

den in een gebied dat deel uitmaakt

eronder.’ Natura 2000 is bedoeld om de

8

Democraten 66 (D66)

van Natura 2000. Toch krijgt hij van de

kwaliteit en de omvang van bepaalde

9

Fortuyn

provincie vergunning uit te breiden naar

soorten natuur op peil te houden. Waar

10 Partij voor de Dieren

honderd koeien. En ook mag hij zeventig

nodig wordt er ook verbeterd. Bijvoor-

11 Groep Hop

stuks jong vee gaan houden.

beeld door stuifzanden terug te laten

12 Eén voor de Vrijheid

keren.

13 Gelderland Lokaal

Overeem zit op de Veluwe, op landgoed

14 Nederlandse Volks-Unie (NVU)

Staveren. Hij heeft een potstal gebouwd

Creatief

waar de dieren op stro rondlopen en ze

Mensen die er wonen, merken er niet

kunnen liggen waar ze willen. Hij doet

veel van, benadrukt Portegijs. ’Als het

naar twaalfduizend stuks, als hij dat

aangegaan door:

aan natuurbeheer. Is dus milieu- en

goed is, heb je er alleen maar plezier

zou willen. ’Deze veehouder zit wel vlak

2. Partij van de Arbeid (PvdA)

diervriendelijk bezig. Maar de reden

van. Je woont op een van de mooiste

bij beschermd gebied, maar niet bij

voor de vergunning: een buurman stop-

plekken van Europa. Maar heb je een be-

een kwetsbaar stukje. Zo gaat het wel

te met boeren. ’Op deze manier biedt

drijfje in het bos en wil je kappen om uit vaker. Als je echt gaat kijken, blijkt dat

Natura 2000 kansen’, zegt Overeem. ’Je

te breiden, dan heb je een probleem.’

er heel veel kan.’ Een hotel in de bossen

krijgt het gevoel: de Veluwe zit op slot.

De nieuwe regels raken bestaande be-

van Velp kan weer worden opgebouwd.

De voorzitter van het centraal

Je moet kijken naar wat wel kan.’

drijven over het algemeen niet, zegt

Maar er werd wel een beperking op-

stembureau,

Natura 2000. De Veluwe, Veluwerand-

hij. Het gaat om nieuwe initiatieven die

gelegd aan de hoeveelheid gasten en

meren, Uiterwaarden IJssel, Waal en

worden getoetst. ’We denken creatief

parkeerplaatsen. En ‘s avonds om twaalf

Neder-Rijn, Gelderse Poort, het valt er

mee. Er zijn wel groeimogelijkheden.

uur gaat de buitenverlichting uit. Voor

allemaal onder en wordt beschermd

Het houdt wel een keer op.’ Portegijs

de achttien Natura 2000-gebieden in

door de Natuurbeschermingswet.

geeft een voorbeeld: een boer uit Anger-

Gelderland moeten beheerplannen wor-

Portegijs: ’Om te voorkomen dat de ver-

lo die wil uitbreiden naar tweehonderd

den gemaakt. Mensen kunnen daarover

droging verder gaat, dat soorten worden

koeien, hoorde bij de gemeente dat de

meedenken. Er komen informatie-

Gelderse studenten gaan in debat

bedreigd. Alle Europese lidstaten wijzen

nieuwe regels zoiets niet toestaan. Een-

avonden met inspraak op het concept

met Gelderse politici

gebieden aan die extra bescherming

maal bij de provincie, die de vergunning

beheerplan.

Woensdag 14 februari debatteren Gelderse

krijgen. De al eerder aangewezen vo-

verleent, bleek dat hij mag uitbreiden

Een geldige lijstencombinatie is

en 4. GROENLINKS
6. Staatkundig Gereformeerde Partij
(SGP) en 7. ChristenUnie

Pauline Krikke

IN HET KORT

studenten met Gelderse politici. Het debat is in Café Van Buren, Molenstraat 89
ACTUEEL
ACTUEEL

Wiebe de Boer is de 'aanpakker van Gelderland'

in Nijmegen en het begint om 20.30 uur.
Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen, verzorgt de opening en Clemens
Cornielje, Commissaris van de Koningin,

Wiebe de Boer is de ‘Gelderse aanpak-

Gebied Putten. Hij heeft in het laatste

sluit de avond af.

ker’. Clemens Cornielje, Commissaris van jaar diverse malen ingesproken bij de
de Koningin, heeft dat bekendgemaakt

Commissie Verkeer en Water van Pro-

Het debat gaat over twee stellingen: de

bij de start van de verkiezingscampagne.

vinciale Staten. Meestal werd Wiebe

provincie is onmisbaar en hoogopgeleide

de Boer gesteund met een bus vol Put-

mensen moeten in Gelderland kunnen

De Boer was samen met zeven andere

tenaren die in het provinciehuis hun

blijven werken en wonen. Samen met

Gelderlanders door de politieke fracties

mening gaven over de rondweg Putten

studentenverenigingen van de Radboud

genomineerd voor deze titel. Inwoners

(N303). Wiebe de Boer kreeg als prijs

Universiteit Nijmegen wordt deze avond

van de provincie Gelderland konden via

2.500 euro om te besteden aan een goed

georganiseerd. Studenten uit andere Gel-

internet één van de genomineerden kie-

doel. Hij wil het geld schenken aan de

derse steden zijn ook uitgenodigd.

zen. In totaal stemden 4.140 mensen,

stichting Putten-Roemenië, een stich-

De avond wordt rond 22.00 uur afgesloten.

van wie 1.315 op Wiebe de Boer, voorzit-

ting die zich inzet voor steun uit naas-

ter van Belangenvereniging Landelijk

tenliefde aan de Roemeense bevolking.

Meer informatie
Franske van Hooijdonk, T 026 359 85 57
FEBRUARI 2007

Hele maand carnavalsactiviteiten.

11

Raadpleeg VVV-agenda’s

7

Sporen in het Harderbos Zeewolde

Snertvaart Tiel

17

Seniorencarnaval Gorssel

11

Smartlappenmiddag Haarlo

17

Rommelmarkt Harderwijk

11

Survival Run Ulft

17

Wandelexcursie Blauwe Kamer Rhenen

11

Winterwandeltocht Aalten

18

Sumatra, heden en verleden Tiel

10 Fotosafari Barneveld

11

Snertwandeling Ede

18

Workshop fotograﬁe Ede

10 Speuren naar sporen Otterlo

13

Lezing Alzheimer Ermelo

19

Bingoavond Harskamp

10 Stevige wandeling Staatsbosbeheer Ermelo

13

Stadswandeling Academieroute Harderwijk

22

Stadswandeling Joods leven Elburg

10 Verzamelbeurs Elburg

14

Ontdekkingsreis kinderen Nijmegen

23

Gemengd koppel darttoernooi Ermelo

10 Bostoertocht Arnhem

14

Stamppot eten en wandelen Overasselt

23

Open Volkssterrenwacht Bussloo

10 Ontwerp je eigen tuin Ede

16

Rondleiding kasteel Hackfort Vorden

23

Op zoek naar wild Ede

10 Workshop quilttechniek Nunspeet

16

Gelders Singer-Songwriter Festival Nijmegen

24 Joy4Kids verrassingen Ermelo

11

17

Ponydressuur Geld. Kampioenschap Gorssel

24 Lange voettocht Wapenveld

Ganzenexcursie Nijmegen

e

11

Kofﬁeconcert Zutphen

17

34 Februariloop Bennekom

24 Zwarte markt Harderwijk

11

13e Midwinter veldtocht Epse

17

IVN winterwandeling Ede

24/25 NK Cross Wageningen

Gld. nieuws is een uitgave van de provincie
Gelderland. Voor meer informatie:
afdeling Communicatie, T (026) 359 90 00,
Markt 11, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,
www.gelderland.nl, post@gelderland.nl

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Veel showroom bedden

HALVE PRIJS

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

Themakamers met veel accessoires
Showroommodellen met korting

S U P E R V O O R D E L I G E M AT R A S S E N

1995,COMFORT LEDIKANT
Ledikant 90/200 cm.
Inclusief nachtkast
in eikenkleur
samen met lattenbodem
en matras

nu 649,-

Montreal
Deelbare comfortkamer
in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten
160/180 - 200

nu 1295,-

Comfolasticmatras*
Anti-allergie matras met schoudercomfortzone voorzien van dubbeldoeks stretch hoes.
80/200
van 269,- nu 179,90/200
van 289,- nu 199,90/210/220 van 339,- nu 249,140/200
van 409,- nu 299,160/200
van 469,- nu 359,Koraal pocketvering matras*
Matras met 5 comfortzones, dubbeldoeks jersey stretch tijk op basis
van katoen. Verkrijgbaar in 3 hardheden.
80/200
van 405,- voor 299,90/200
van 437,- voor 349,90/210
van 508,- voor 395,140/200 van 685,- voor 495,160/200 van 792,- voor 579,Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. In 3
hardheden.
80/200
van 740,- voor 549,90/200
van 775,- voor 599,90/210
van 852,- voor 679,140/200 van 1097,- voor 899,160/200 van 1294,- voor 1049,-

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

Pocketveringmatras
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones.
Afdeklagen: Talalay Latex, paardenhaar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80/200
van 760,- voor 599,90/200
van 795,- voor 649,90/210
van 880,- voor 699,140/200 van 1125,- voor 999,160/200 van 1384,- voor 1149,-

Auronde 1000
in vele kleuren
Bedomranding 160/180-200
inclusief 2 dwarsgespannen spiralen
en 2 matrassen.

Met GRATIS
Auping dekbedsets
4 sets 1 pers. of 2 sets litj.

nu

1195,-

Draagschuim
Revolutionair materiaal op basis
van latex, zeer goed ventilerend en
geschikt vor alle bedbodems.
80/200 voor 675,90/200 voor 750,90/210 voor 865,140/200 voor 1160,160/200 voor 1350,-

Luxe Beukenhouten vouwbed
80/200

van 399,-

nu 299,-

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar en kunnen ook in een anti-allergie uitvoering geleverd worden.
Ons gehele assortiment bestaat uit
40 verschillende matrassen.
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.

± 2000

dekbedsets

Smeedijzeren ledikant
kleur antiekbrons
3 modellen

collectie 2005/2006
b.v.
1 persoons normaal 75,- nu
2 persoons normaal 115,- nu
Litsjumeux normaal 135,- nu

29,39,49,-

180-200 van 779,Nachttafels

nu 499,-

149,- per stuk.

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

onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Boxspringcombinatie
incl. pocketveringmatrassen

Polyethermatras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik
met aan beide zijden een anti-allergische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80/190/200 van 189,- nu 129,90/200
van 199,- nu 139,90/210/220 van 221,- nu 159,140/200
van 309,- nu 229,160/200
van 343,- nu 259,180/200
van 390,- nu 289,-

